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Nordic ID Oy
Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Y-tunnus: 0630456-6
Kotipaikka: Salo

Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 01.01.19-31.12.19  % 01.01.19-31.12.19  % 01.04.18-31.12.18  % 01.04.18-31.12.18  %

SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ
Pitkäaikainen
   Pitkäaikaiset saamiset 882,475.83 865,828.25
Lyhytaikainen
   Lyhytaikaiset saamiset 324,300.44 151,948.10

1,206,776.27 1,017,776.35
Emoyhtiöllä on USA:n tytäryhtiöltään merkittävä määrä saamisia. Näiden takaisinmaksusta on tehty
hallituksen hyväksymät pitkänajan tulosennusteisiin pohjautuvat kassavirtalaskelmat. Ennusteiden 
toteutumista on seurattu aktiivisesti. Kuluneella tilikaudella Nordic ID onnistui kasvattamaan USA:n tytäryhtiön myyntiä.

SIIRTOSAAMISET
   Henkilöstökulut 25,355.00 25,355.00 25,933.46 25,933.46
   Keskeneräiset projektit 0.00 0.00 62,189.00 62,189.00
   Avustusosuudet tuotekehitysprojekteista 11,589.70 11,589.70 77,997.70 77,997.70
   Muut siirtosaamiset 24,687.74 22,989.45 75,270.43 75,270.43
Yhteensä 61,632.44 59,934.15 241,390.59 241,390.59

PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista:
Koneiden ja kaluston poistosuunnitelmana on käytetty 15-20% jäännösarvopoistoa,  vastaten 3-7 vuoden poistoaikaa. 

Irtaimiston vähäiset myynnit merkitään kyseiseen taseryhmään menojäännöstä vähentämään.
Aineettomien hyödykkeiden ja ulkomaisten tytäryhtiöiden kaluston poistoaikana on käytetty 3-5  vuotta.

Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
Aineettomat hyödykkeet 01.01.19-31.12.19  % 01.01.19-31.12.19  % 01.04.18-31.12.18  % 01.04.18-31.12.18  %

Kehittämismenot
      Menojäännös tilikauden alussa 882,341.23 882,341.23 256,418.99 256,418.99
      Lisäykset 1,112,609.09 1,112,609.09 726,567.29 726,567.29
      Menojäännös ennen suunnitelman muk. poistoja 1,994,950.32 1,994,950.32 982,986.28 982,986.28
      Tilikauden poisto -351,036.81 -351,036.81 -100,645.05 -100,645.05
      Menojäännös tilikauden lopussa 1,643,913.51 1,643,913.51 882,341.23 882,341.23
   Aineettomat oikeudet
      Menojäännös tilikauden alussa 303,865.77 303,861.77 194,197.81 194,173.81
      Lisäykset 253,034.71 253,034.71 212,988.64 212,988.64
      Vähennykset 0.00 0.00 -20.00 0.00
      Menojäännös ennen suunnitelman muk. poistoja 556,900.48 556,896.48 407,166.45 407,162.45
      Tilikauden poisto -203,135.92 -203,135.92 -103,300.68 -103,300.68
      Menojäännös tilikauden lopussa 353,764.56 353,760.56 303,865.77 303,861.77
   Muut pitkävaikutteiset menot
      Menojäännös tilikauden alussa 16,764.17 16,764.17 30,970.45 30,970.45
      Menojäännös ennen suunnitelman muk. poistoja 16,764.17 16,764.17 30,970.45 30,970.45
      Tilikauden poisto -5,007.61 -5,007.61 -14,206.28 -14,206.28
      Menojäännös tilikauden lopussa 11,756.56 11,756.56 16,764.17 16,764.17
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2,009,434.63 2,009,430.63 1,202,971.17 1,202,967.17

Aineelliset hyödykkeet

   Koneet ja kalusto
      Menojäännös tilikauden alussa 415,221.81 406,681.38 377,362.20 367,066.20
      Lisäykset 273,525.65 271,943.59 89,318.23 88,794.07
      Vähennykset 0.00 0.00 -102.67 -102.67
      Menojäännös ennen suunnitelman muk. poistoja 688,747.46 678,624.97 466,577.76 455,757.60
      Tilikauden poisto -111,046.67 -108,698.18 -51,355.95 -49,076.22
      Menojäännös tilikauden lopussa 577,700.79 569,926.79 415,221.81 406,681.38

   Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä
      Menojäännös tilikauden alussa 10,707.76 10,707.76 0.00 0.00
      Lisäykset 41,387.01 41,387.01 10,707.76 10,707.76
      Menojäännös tilikauden lopussa 52,094.77 52,094.77 10,707.76 10,707.76
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 629,795.56 622,021.56 425,929.57 417,389.14

Nordic ID Oy
Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Y-tunnus: 0630456-6
Kotipaikka: Salo

Vakuudet ja vastuusitoumukset

YRITYSKIINNITYKSET
   Yhteensä 2,317,200.00 2,317,200.00 2,317,200.00 2,317,200.00

AVOIMET VALUUTTATERMIINIT JA OPTIOT

Yhtiöllä ei ollut tilinpäätöspäivänä 31.12.2019 avoimia valuuttatermiinejä tai valuuttaoptioita. 
Toteutuneiden valuuttasuojaustoimenpiteiden  vaikutus on kirjattu rahoitustuottoihin ja -kuluihin.  

MUUT VAKUUDET OMASTA PUOLESTA

Annettu vakuus
Vuokravakuudet, taseessa Muissa pitkäaik.saamisissa 26,219.74 26,219.74 8,697.76 8,697.76

26,219.74 26,219.74 8,697.76 8,697.76
LEASINGSOPIMUKSET

Leasingvuokria erääntyy maksettavaksi 
Seuraavan 12 kk:n vuokravastuu 71,146.37 30,522.82 37,497.00 17,178.92
1-5 v vuokravastuut 52,968.57 23,056.90 52,322.68 19,501.41

124,114.95 53,579.72 89,819.68 36,680.33

Liitetiedot henkilöstöstä Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19 01.04.18-31.12.18 01.04.18-31.12.18

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ

   Tilikauden aikana keskimäärin 50 42 48 41

JOHDON PALKAT JA PALKKIOT

   Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet yhteensä 288 904,9 euroa.

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
Tilintarkastuspalvelut 13,900.00 13,900.00 9,077.00 9,077.00
Muut palvelut 11,353.24 11,353.24 9,617.00 9,617.00
Tilintarkastajan palkkiot 25,253.24 25,253.24 18,694.00 18,694.00

Omistukset muissa yrityksissä

Yritys: Kotipaikka: Emoyhtiön omistus:

Nordic ID Iberia S.L. Madrid, 100%
   Espanja Osakepääoma

3.000,00 EUR

Nordic ID GmbH Herford, 100%
   Saksa Osakepääoma

25.000,00 EUR

Nordic ID Inc. Georgia, 100%
Yhdysvallat Osakepääoma

100.000,00 USD

Realin Oy (2590413-7)  rekisteröity 21.1.2014 Teekkarinkatu 7B 36 Omistus:4,5%
33720 Tampere, Osakepääoma
Suomi 10.000,00 EUR

Realin Oy:tä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän
kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6:12.2 §)
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NORDIC ID LYHYESTI 1.1.2019- 
31.12.2019

1.1.2018- 
31.12.2018

1.7.2019- 
31.12.2019

1.7.2018- 
31.12.2018

12kk 12kk 6kk 6kk

Liikevaihto, t€ 9 234 9 032 4 590 3 894

Käyttökate (EBITDA), t€ -209 -358 34 -864

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -2,3 % -4.0 % 0,7 % -22,2 %

Liikevoitto, t€ -879 -681 -350 -1 061

Liikevoitto, % liikevaihdosta -9,5 % -7,5 % -7,6 % -27,3 %

Oikaistu käyttökate*, (EBITDA), t€ -209 161 34 -483

Oikaistu käyttökate*, (EBITDA), 
% liikevaihdosta

-2,3 % 1.8 % 0,7 % -12.4 %

Oman pääoman tuotto, % -65,9 % -79,8 % -34,0 % -105,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % -32,1 % -58,0 % -12,9 % -62,3 %

Omavaraisuusaste, % 18,9 % 40,2 % 18,0 % 40,2 %

Nettovelkaantumisaste, % 228,5 % -12,3 % 247,1 % -12,3 %

Osakekohtainen tulos, €** -0,45 -0,48 -0,19 -0.61
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Nordic ID Oyj on suomalainen teknologia- ja ohjelmistoyritys, jonka 
PaaS (Platform as a Service) -ratkaisut mahdollistavat tuotteiden ja 
esineiden yksilöllisen tunnistamisen ja seuraamisen. Tuotteiden 
digitaalisen jalanjäljen avulla niitä voi seurata reaaliaikaisesti esimerkiksi 
tilaus-toimitusketjussa, varastoissa ja myymälöissä. Esimerkiksi 
muotiketjun myyjät tietävät reaaliaikaisesti, paljonko kutakin vaatetta 
on missäkin myymälässä tai verkkokaupan varastossa.
 
Tarjontaamme kuuluu inventaarioseurannan ja itsepalveluratkaisujen 
lisäksi kannettavia ja kiinteitä RFID-lukijoita ja -antenneja sekä viivakoo-
dilukijoita tuotedatan keräämiseen. Pilvipohjainen ohjelmistomme 
yhdistää lukijoiden keräämät tuote- ja materiaalivirtatiedot asiakkaan 
omiin tietojärjestelmiin. Tuloksena on entistä turvallisempaa, ennustet-
tavampaa, tuottavampaa ja ympäristön kannalta kestävämpää liiketoi-
mintaa. 

Nordic ID:n asiakkaat toimivat muun muassa autoteollisuudessa, 
teollisuuden palveluissa ja kaupassa - aloilla, joilla varastologistiikka ja 
tuotteiden reaaliaikainen seuranta korostuu. Yhtiöllä on noin 300 
asiakasta ja sen liikevaihdosta noin 76 prosenttia kertyy Suomen 
ulkopuolelta. Nordic ID Oyj on listattu Nasdaq First North Growth 
Market – markkinalla Helsingin Pörssissä.

Nordic ID:n tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa ja ylittää 40 
miljoonan liikevaihdon vuonna 2023. Viiden vuoden strategiakaudella yhtiö aikoo käyttää varojaan kasvun rahoittamiseen, 
eikä pyri ensisijaisesti maksamaan osakkeenomistajilleen osinkoa.

Jatkuvalaskutteisen liiketoiminnan tuloutus poikkeaa kertalaskutteisesta  ja vastaa SaaS-yhtiöiden tyypillistä tapaa 
raportoida jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihtoa. Edellisillä tilikausilla liikevaihto on koostunut pääosin kertalaskut-
teisesta liiketoiminnasta. Jatkuvalaskutteisen liiketoiminnan raportoinnissa liikevaihto kertyy kuukausittain koko 
sopimuskauden ajan, jolloin näiden sopimusten liikevaihto ei näy kokonaisuudessaan kyseisen tilikauden raportoinnissa.

Osakekohtainen tulos, oikaistu, €** -0,45 -0,12 -0,19 -0.32

Avainluvut

TALOUDELLISET TAVOITTEET
JA OSINKOPOLITIIKKA

KESKEISET TUNNUSLUVUT

* Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman listautumiskuluja.

** Vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty päättyneen tilikauden lopun osakemäärää. 

Nordic ID Oy
Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Y-tunnus: 0630456-6
Kotipaikka: Salo

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19 01.04.18-31.12.18 01.04.18-31.12.18

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa 91,345.50 91,345.50 91,345.50 91,345.50
Osakepääoma tilikauden lopussa 91,345.50 91,345.50 91,345.50 91,345.50

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 43,654.50 43,654.50 43,654.50 43,654.50
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 43,654.50 43,654.50 43,654.50 43,654.50

Sidottu oma pääoma yhteensä 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 2,626,199.60 2,626,199.60 50,000.00 50,000.00
Maksullinen osakeanti 106,613.56 106,613.56 2,576,199.60 2,576,199.60
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 2,732,813.16 2,732,813.16 2,626,199.60 2,626,199.60

Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa -908,449.40 -88,144.90 862,407.51 1,587,669.14
Osingonjako 0.00 0.00 -146,000.00 -146,000.00
Omien osakkeiden hankinta 0.00 0.00 -257,246.00 -257,246.00
Omien osakkeiden myynti 25,000.00 25,000.00
Oikaisut edelliselle tilikaudelle 0.00 0.00 -67,911.00 -67,911.00
Muuntoero -15,043.11 0.00 -69,945.35 0.00
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa -898,492.51 -63,144.90 321,305.16 1,116,512.14

Tilikauden voitto/tappio -946,344.11 -892,469.03 -1,229,754.56 -1,204,657.04

Vapaa oma pääoma yhteensä 887,976.54 1,777,199.23  1,717,750.20 2,538,054.70  

Oma pääoma yhteensä 1,022,976.54 1,912,199.23  1,852,750.20 2,673,054.70  

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta -63,144.90
Tilikauden voitto/tappio -892,469.03
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 2,732,813.16
Aktivoidut kehittämismenot -1,643,913.51

133,285.72
Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 133.285,72 euroa, josta tilikauden tappio -892 469,03 euroa. 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19 01.04.18-31.12.18 01.04.18-31.12.18

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 0.00 0.00 152,000.00 152,000.00

Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19 01.04.18-31.12.18 01.04.18-31.12.18

VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE
Lyhytaikainen
   Lyhytaikaiset velat 128,715.63 48,204.00

128,715.63 48,204.00

SIIRTOVELAT
   Henkilöstökulut 615,774.12 615,774.12 724,905.80 724,905.80
   Muut siirtovelat 39,290.26 17,340.26 102,289.72 87,050.72

655,064.38 633,114.38 827,195.52 811,956.52

PÄÄOMALAINAT

Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot

Yhtiö on tehnyt kaksi pääomalainasopimusta vuonna 2019. Pääomalainojen yhteissumma on 75 000 euroa. Pääomat on saatu yhtiön lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä.
Pääomalainan ehdoista säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 12. luvussa.

Lainojen ehtojen mukaan
1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella.
2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä 
maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. 
3) yhtiö ei ole antanut pääoman tai koron osalta vakuutta. 
4) velka ja sen korot maksetaan 1.3.2021.
5) mikäli kohdan 2 ehdot eivät täyty, on lainansaajilla oikeus tehdä uusi sopimus uudesta pääomalainasta. Tällöin kertyneet korot tullaan lisäämään lainapääomaan.

Pääomalainoille sovittu vuotuinen korko on 10%. Lainoille ei ole kertynyt kuluksi kirjaamatonta korkoa.
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Vuotemme 2019 oli täynnä tapahtumia. Lanseerasimme edistyksellisiä tuotteita 
sekä pilvipalveluna käytettävän ohjelmistoalustan, uudistimme organisaatiotamme, 
perustimme tytäryhtiön Espanjaan ja jatkoimme liiketoimintamallimme hallittua 
transformaatiota. Lisäksi järjestelimme syksyllä 2019 toimintojamme uudelleen 
kulurakenteemme tasapainottamiseksi.

TALOUDELLINEN KEHITYS 2019

Nordic ID:lle strategisesti keskeisen Ratkaisupalvelut-liike-
toiminnan kehitys oli vuonna 2019 positiivista, ja myönteinen vire 
vahvistui vuoden loppua kohti. Kaikki liiketoiminnan kasvun 
tärkeimmät mittarit –liikevaihto, jatkuva vuosilaskutus (ARR) sekä 
asiakkaiden lukumäärä – nousivat huomattavasti vuodesta 2018. 
Voitimme useita merkittäviä asiakkuuksia vuoden lopulla ja 
tilauskantamme kehittyi suotuisasti. Ratkaisupalvelut -liike-
toiminta-alueen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30,0 % ja oli 1,76 
(1,35) miljoonaa euroa. PaaS (Platform as a Service)  -palveluiden 
osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 4,3 %:iin (0,6).

Laitteet-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski vuodesta 2018 2,7 % 
ja oli 7,47 (7,68) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti mittava 
portfoliouudistus, jossa uusien Android-pohjaisten laitteiden 
arvioitua hitaampi myynnin aloitus ei vielä täysin kompensoinut 
valikoimasta poistettujen Windows - pohjaisten laitteiden myyntiä.

Nordic ID:n koko tilikauden liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta 
2,2% ja oli 9,23 (9,03) miljoonaa euroa. Vuoden toisella puoliskolla 
saavutettu 18 prosentin liikevaihdon kasvu on selkeä parannus 
aiempaan. Nousujohteisen toisen vuosipuoliskon lisäksi myös 
vuoden viimeinen kvartaali oli vahva. Viimeisen vuosineljänneksen 
liikevaihto parani euromääräisesti 0,74 miljoonalla eurolla ja oli 
2,37 miljoonaa euroa, 45,9 % prosenttia vertailukautta enemmän. 
Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate oli 13,3 % (-53,3). Koko
tilikauden 2019 kehitystä heikensi ensimmäinen vuosipuolisko.

Tuotekehitykseen ja tarjoaman kasvattamiseen liittyvät kulut 
rasittivat edelleen kannattavuuttamme ja vaikuttivat huomattavas-
ti myös kassaamme. Jatkoimme vahvaa panostustamme Nordic ID 
Radea -palvelualustan, ratkaisujen ja uuden sukupolven laitteiden 

Toimitusjohtajan katsaus

RATKAISUPALVELUT KASVUN

VAUHDITTAJANA

KUVA

9,03
M€

9,23
M€

2019 tammi-joulukuu

KASVU
2,2 %

KOKONAISLIIKEVAIHTO

2018 tammi-joulukuu

2019 tammi-joulukuu

KASVU
30%

RATKAISUPALVELUT-LIIKEVAIHTO

1,76
M€

2018 tammi-joulukuu

1,35
M€

kehitykseen, mikä vaikutti kannattavuuteemme ja kassavirtaan. Näillä panostuksilla varmistamme kuitenkin 
strategiakauden kilpailukykymme.

Yhtiön kassatilannetta ovat rasittaneet myös koko vuoden osalta tappiolliseksi jäänyt käyttökate (EBITDA)
sekä uuden lippulaivalukijamme toimitusten varmistamiseksi kasvatettu komponenttivarasto. Olemme
käynnistäneet tarvittavat toimenpiteet rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi ja käyneet neuvotteluja
käyttöpääoman lisäämiseksi. Toisella vuosipuoliskolla toteutimme myös säästöohjelman operatiivisten
kulujen pienentämiseksi. Operatiiviset kustannukset ovat noin 21% liikevaihdosta.

Säästöohjelmaamme osana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena kahdeksan työsuhdetta päättyi. 
Henkilöstövähennysten ja muiden kustannuksia pienentäneiden toimenpiteiden tuloksena käyttökatteemme 
nousi positiiviseksi toisella vuosipuoliskolla ja toimintamme tehokkuus parantui selvästi. Kulurakenteemme 
vastaa nyt paremmin strategiaamme, jonka mukaan keskittymme pilvipohjaisiin ratkaisupalveluihin.

Kasvutavoitteemme on ennallaan: tähtäämme yli 40 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2023.

PaaS - liikevaihdolla tarkoitetaan kuukausilaskutteista liikevaihtoa. Ratkaisuliiketoiminnan
kokonaisliikevaihto sisältää kuukausilaskutuksen lisäksi projektimyyntiä. 



LIIKETOIMINTAMALLIN TRANSFORMAATIO KÄYNNISSÄ –JATKU-
VALASKUTTEISEN PALVELUN TARJONTA KASVAA VAUHDILLA
Yksi kilpailueduistamme on  ratkaisujemme pilvipohjaisuus (PaaS, Platform as a Service). Asiakkaamme pääsevät 
hyödyntämään ratkaisujamme lyhyen käyttöönottovaiheen jälkeen ja he voivat maksaa laitteiden, ohjelmistojen, 
huollon, konsultoinnin ja muiden palveluidemme käytöstä kuukausittain. Tällöin suuria alkuvaiheen investointeja ei 
tarvita, ja asiakas maksaa vain siitä, mikä on hänelle arvokasta - ratkaisumme tuottamasta tiedosta. PaaS-liike-
toimintamallin roolin kasvaessa edelleen jatkuvalaskutteisten palveluiden osuus liikevaihdostamme kasvaa ja 
projektimyynnin osuus vähenee. Tämä parantaa kannattavuuttamme, lisää liikevaihtomme ennustettavuutta ja luo 
uusia tulovirtoja palvelumyyntiin.

Uudistimme keväällä 2019 organisaatiomme tukemaan strategian nopeampaa toimeenpanoa ja vauhdittamaan 
kasvua. Perustimme yhtiöön kaksi tulosvastuullista liiketoimintayksikköä, Devices (Laitteet) ja Services & Solutions 
(Ratkaisut ja palvelut). Nyt voimme toimia tehokkaammin ja reagoida markkinoiden muutoksiin nopeammin.

TUOTELANSEERAUKSET JA INNOVAATIOPALKINTO KERTOVAT 
VAHVASTA OSAAMISESTAMME
Toimme elokuussa markkinoille palveluliiketoimintamme laajentamisen mahdollistavan ohjelmistoalusta Nordic ID 
Radean. Alusta on suunniteltu kerätyn tuotetiedon käsittelyyn ja jalostukseen, ja sen avulla yritykset saavat reaali-
aikaista tietoa materiaali- ja tuotevirtojensa liikkeistä ja määristä. Tämä auttaa yrityksiä vähentämään hävikkiä, 
kuljetuksia ja turhaa valmistusta – eli toimimaan vastuullisemmin. Nordic ID Radea voi hyödyntää myös muuta kuin 
RFID-teknologialla kerättyä dataa ja se voidaan integroida helposti ja saumattomasti asiakkaiden olemassa oleviin 
tietojärjestelmiin. Ohjelmistoalustan keskeiseen teknologiaan on patenttihakemus vireillä. 

Lanseerasimme kesäkuukausina Nordic ID HH83-käsilukijan sekä Nordic ID EXA21:n, joka  on maailman pienin 
puettava RFID-lukija. Sen voi kiinnittää esimerkiksi myyjän ranteeseen tai vyönsolkeen. Lukijaan ohjelmoitavan 
mobiilimaksuominaisuuden ansiosta kaupan asiakas voi maksaa ostoksensa myyjälle missä vain, eikä asiakkaan 
näkökulmasta turhauttavia jonoja fyysiselle kassapisteelle muodostu. 

Nordic ID sai keväällä 2019 kansainvälistä tunnustusta, kun konsulttiyhtiö Frost & Sullivan valitsi Nordic ID 
Self-checkout -itsepalvelukassan vuoden 2019 innovatiivisimmaksi uudeksi tuotteeksi Euroopassa. RFID-teknologiaa 
hyödyntävä itsepalvelukassamme voi lukea koko ostoskorin vain muutamassa sekunnissa. Palkinnon perusteluissa 
Frost & Sullivan totesikin, että vähittäiskaupan asiakaskokemus nousee uudelle tasolle, kun kassalla kuluva aika 
lyhenee jopa kymmenesosaan. 

ESPANJA ON SAMANAIKAISESTI MAHDOLLISUUS JA HAASTE
Perustimme vuonna 2019 tytäryhtiön Madridiin kansainvälistääksemme Nordic ID:n liiketoimintaa entisestään. 
Espanjaan laajeneminen luo meille yhtäaikaa suuren mahdollisuuden ja kovan haasteen. Espanja on suuri, hyvin 
edistyksellinen ja ostovoimainen markkina, jossa RFID-ratkaisut ovat saavuttaneet kriittisen massan. Muotiteollisuud-
estaan tunnetussa maassa on siten runsaasti potentiaalista asiakaskuntaa, mutta myös tiukka kilpailutilanne. Mikäli 
onnistumme Espanjassa, on meillä edellytykset onnistua missä vain. 

Toisaalta Espanjan työmarkkinat ovat houkuttelevat ja mahdollistavat korkeatasoisen ohjelmointiosaamisen rekry
toinnin, joka esimerkiksi Suomessa on tällä hetkellä hyvin vaikeaa.  

Vaikka liiketoimintamme kehittyy kovaa vauhtia, ei merkityksellinen tehtävämme tuotevirtojen seurannan ratkaisija-
na muutu. Asiakkaamme voivat toimia vastuullisemmin, kun autamme heitä vähentämään hävikkiä, kuljetuksia tai 
turhaa valmistusta. Olen kiitollinen siitä, että osaava henkilöstömme, asiantuntevat asiakkaamme ja sitoutuneet 
osakkeenomistajamme ovat mukanamme. Tästä on hyvä jatkaa. 

Juha Reima
toimitusjohtaja 
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Toimitusjohtajan katsaus

KASVU
18 %
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47 %
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586%

MUUTOS
517

(tEUR)



Toimintaympäristö ja kilpailutilanne
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Kaupan kassalla tehokkaammin, nopeammin ja mukavammin.

Itsepalvelukassat ovat tuttu näky marketeissa, mutta viivakoodipohjaisina ne koetaan usein kömpelöiksi. Kun tuotteissa 
on viivakoodin sijaan RFID-tunnisteet, lukija tunnistaa ne suoraan ostoskärrystä, kauppakassista tai jopa suljetusta 
repusta ja maksaminen sujuu noin 15 kertaa nopeammin kuin viivakooditeknologialla.

Kauppa etsii jatkuvasti kulusäästöjä.

Itsepalvelukassat ovat hyvä esimerkki siitä, miten teknologia saa aikaan säästöjä henkilöstökuluissa ja mahdollistaa 
kaupan palvelut paikoissa, joissa ne eivät aiemmin ole olleet kannattavia. Täysin automatisoidut ja miehittämättömät 
kaupat ovat kehityksen seuraava askel, ja siinäkin RFID-teknologia on keskiössä. RFID-teknologia yleistynee ensin mm. 
huoltoasemilla, suppeamman valikoiman kioskeissa ja hotelleissa. 

Muotiteollisuuden saatava ylituotanto kuriin.

Vaate- ja muotiteollisuuden ympäristökuormitus, erityisesti ylituotanto, on ollut otsikoissa pitkään. RFID-teknologialla ja 
sitä tukevilla ohjelmistoilla tuotevirtojen hallitseminen helpottuu ja ylituotantoa voidaan torjua. Toisaalta vaatteiden 
kierrätys- ja vuokrauspalvelut ovat yleistyneet ja hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi vaatteiden saatavuudesta 
tulee olla reaaliaikaista tietoa. Vain RFID-teknologia täyttää nämä vaatimukset.

RFID-teknologia yleistyy, digitalisaatiolle ei näy rajoja.

Digitalisoituminen muuttaa edelleen voimakkaasti eri toimialojen arvoketjuja. RFID-tunnisteiden hintojen laskun ja 
parantuneen luotettavuuden ansiosta RFID on teknologiana saavuttanut kriittisen massan. RFID-pohjaisilla palvelurat-
kaisuilla yritykset voivat tehostaa huomattavasti tuotanto- ja palveluprosessejaan ja monia toimintoja voidaan automati-
soida kokonaan. Esimerkiksi monikanavainen kaupankäynti edellyttää reaaliaikaista tuotevirtojen seurantaa, jotta 
verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden varastot pysyvät synkronoituina. Kauppias voi näin varmistaa, että hyllyissä on 
aina oikeat määrät tuotteita oikeaan aikaan.

Tuotteiden alkuperä pystyttävä todentamaan.

Yhä useammalta tuotteelta edellytetään luotettavasti todennettua tietoa sen alkuperästä. Esimerkiksi elintarvikkeissa ja 
lääkkeissä on kyettävä aukottomasti osoittamaan missä, milloin ja kenen toimesta tuote on valmistettu. 

NORDIC ID:N KILPAILUVALTTINA TEKNOLOGIARIIPPUMATTOMUUS
Nordic ID tavoittelee entistä laajempaa asemaa alan arvoketjussa. Näkymät ovat lupaavat, sillä RFID-teknologian 
kehittyminen mahdollistaa jatkuvasti uusien sovellusten, käyttökohteiden ja liiketoimintamallien luomisen. Esimerkiksi 
IoT-sovellukset yleistyvät eri toimialoilla, samoin paikannustiedon tekoälyavusteinen analysointi ja käyttäminen 
liiketoimintaprosessien tehostamiseen. 

Nordic ID:n markkina on jakautunut laitteisiin keskittyviin ja toisaalta palveluihin ja ohjelmistoihin erikoistuneisiin 
toimijoihin. Nordic ID yhdistää laitteet ja ohjelmistot, joka mahdollistaa ratkaisujen tarjoamisen  kokonaisvaltaisina 
palveluina.

Yksinomaan ohjelmistoihin keskittyneet kilpailijat ovat pääosin pieniä, yhteen toimialaan tai järjestelmään erikoistuneita 
toimittajia. Ohjelmistoissa Nordic ID:n suurimmat kilpailuedut ovat teknologia- ja toimialariippumattomuus sekä 
ohjelmiston räätälöitävyys ja käyttöönoton helppous. Teknologiariippumattomuus tarkoittaa, että asiakkaan olemassa 
olevia tietojärjestelmiä ei ole välttämätöntä syrjäyttää, vaan Nordic ID:n järjestelmä toimii niiden rinnalla. Tämä 
pienentää myös riskejä, sillä asiakkaan liiketoiminta, esim. varastojen hallinta, ei vaarannu uuden järjestelmän 
käyttöönottovaiheessa.  

Laitepuolella on isoja globaaleja toimijoita, joiden markkinaosuuteen Nordic ID ei yksinomaan laitteiden valmistajana 
yllä. Toisaalta suuret lukijavalmistajat eivät tyypillisesti pysty kilpailemaan Nordic ID:n kanssa lisäarvoa luovien 
kokonaispalveluiden tuottajana, eivätkä ne myöskään pysty reagoimaan muuttuviin asiakastarpeisiin Nordic ID:n 
joustavuudella.

TRENDIT TUKEVAT ALAN KASVUA

Asiakkaat vasta löytämässä RFID:n mahdollisuudet. 

RFID-teknologia nousi suuren yleisön tietoon vuosituhannen vaihteessa. Tuolloin RFID-tunnisteista saatavaa tietoa ei 
voitu vielä hyödyntää pilvipohjaisissa ratkaisuissa tai linkittää toiminnanohjausjärjestelmiin. Myös tunnisteiden hinnat 
olivat korkeat. Tänään RFID-teknologia on kuitenkin valjastettu menestyksekkäästi hyötykäyttöön eri toimialoilla ja 
siihen tehdyn sijoituksen tuotto on moninkertainen 15-20 vuoden takaiseen verrattuna. Accenturen Transforming 
Modern Retail -selvityksen (2018) mukaan vähittäiskauppa on saanut keskimäärin 9,2 % tuoton RFID-investoinneilleen.

RFID
MARKKINA

2028RFID

MARKKINA

2022
RFID

MARKKINA

2018

40 mrd $14,1 mrd $11,5 mrd $

Siirtyminen laitemarkkinasta kokonaisvaltaiseen

ratkaisumarkkinaan.

MARKKINAPOTENTIAALI 2018 - 2028

Useat trendit kiihdyttävät toimialamme kasvua:
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CASE: GINA TRICOT

Pilvipohjainen inventaarioratkaisu auttaa muotiketju Gina Tricot’a seuraamaan tarkasti tuotteitaan sekä 
luomaan reaaliaikaisen näkymän ketjun 180 liikkeen varastotilanteeseen. Ratkaisu mahdollistaa erinomaisen 
inventaariotarkkuuden (99,5%) ja nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeamiin. RFID-teknologian avulla inventa-
ariot tehdään noin 1-2 kertaa viikossa, jolloin muun muassa varastosaldot ovat jatkuvasti tiedossa. Liiketoiminta 
on myös tuottavampaa ja kestävämpää.

Gina Tricot valitsi Nordic ID:n, koska se pystyi tarjoamaan hyvän kokonaisratkaisun sekä toimimaan pitkäaikaise-
na ja joustavana toimittajana. Palvelu on kuukausiveloitteinen, ja Nordic ID jatkaa käyttöönoton jälkeen palvelua 
kehittäen ja käyttäjiä tukien.

ASIAKAS MAKSAA VAIN SIITÄ, MIKÄ LUO
ENITEN LISÄARVOA

Strategia ja liiketoimintamalli

Vaikka RFID-teknologia on ollut olemassa jo pitkään, on sen kokonaisvaltainen 
hyödyntäminen vasta alussa. Teknologia on kuitenkin tulossa liiketoiminnan 
johtamisen keskiöön eri toimialoilla. Nordic ID:n strategian ytimessä ovat 
teknologiasta riippumattomat palveluratkaisut, jotka digitalisoivat asiakkaiden 
tuotteiden paikantamis- ja logistiikkaprosessit. Näin asiakkaan kustannukset 
pienenevät ja manuaalisesta työstä vapautuu arvokkaita resursseja muun muassa 
asiakaskokemuksen kehittämiseen. Myös liiketoiminnan aiheuttamaa ympäristö-
kuormitusta voidaan usein merkittävästi pienentää. 

Nordic ID:n tavoitteena on keskittyä entistä tiiviimmin myös keinoälyllä tuotetta-
viin toiminnallisuuksiin ja analytiikan tuottamiseen.

SIIRTYMINEN JATKUVALASKUTTEISEEN 
PALVELUUN - EI KORKEITA ALKUINVESTOINTEJA

Toinen Nordic ID:n strateginen kulmakivi ja kilpailuetu on se, että tarjotut ratkaisut 
ovat saatavilla pilvipalvelupohjaisina (PaaS, Platform as a Service). Asiakkaamme voivat 
ottaa esimerkiksi varastonhallintaratkaisumme käyttöönsä pilvipalvelupohjaisena. 
Asiakas maksaa tällöin laitteiden, ohjelmistojen, huollon, konsultoinnin ja muiden 
palveluidemme käytöstä kuukausittain, eikä suuria alkuvaiheen investointeja ole. 
Kustannuksia koituu ainoastaan siitä, mistä asiakkaalle on arvoa - eli ratkaisumme 
tuottamasta tiedosta. 

PaaS-liiketoimintamallin rooli yhtiön toiminnassa kasvaa jatkossa entisestään, ja sen 
yleistymisen myötä projektimyynnin osuus vähenee ja jatkuvalaskutteisten palveluiden 
kasvaa. Nordic ID:lle tämä mahdollistaa paremman kannattavuuden ja liikevaihdon 
kertymisen ennustettavuuden sekä luo uusia tulovirtoja palvelumyyntiin.

SIIRTYMINEN TUOTTEISTA RATKAISUIHIN 
JA PALVELUIHIN

Keskitymme jatkossa entistäkin vahvemmin kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin, joissa 
korkealaatuiset lukijamme ja niiden keräämää tietoa tulkitsevat ohjelmistot yhdistyvät. 
Ohjelmistoista tärkein on Nordic ID Radea -alustamme, jonka keskeiseen teknologiaan 
meillä on patenttihakemus vireillä. Nordic ID Radea tuottaa itsenäisesti analytiikkaa ja 
keskeisiä tunnuslukuja yrityksen päätöksenteon tueksi ja se voidaan integroida 
saumattomasti asiakkaiden olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Nordic ID Radea osaa 
hyödyntää myös muuta kuin RFID-teknologialla kerättyä tietoa mikä tekee siitä 
asiakkaille erittäin monikäyttöisen työkalun.

Vaikka investoimme jatkossa yhä enemmän ohjelmistokehitykseen, laitteiden 
valmistus säilyy tärkeänä osana liiketoimintaamme. Tästä ovat osoituksena muun 
muassa vuonna 2019 lanseeratut Nordic ID HH83- ja Nordic ID EXA21 -lukijalaitteet 
sekä S/MART -älykauppa.

 JA TUKEA VASTUULLISUUSTYÖLLE
PAREMPAA INVENTAARIOTARKKUUTTA



Tuotekehitys ja henkilöstö
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Asiakkaiden tarpeet ohjaavat myös laitevalmistusta ja tuotelanseerauksia

Vaikka investoimme jatkossa yhä voimakkaammin ohjelmistopalvelujemme kehitykseen, laitteiden valmistus säilyy 
tärkeänä osana liiketoimintaamme. Tästä ovat osoituksena muun muassa viime vuonna lanseeratut lukijalaitteet 
sekä S/MART älykauppakonsepti. Laitteiden teknologisissa ominaisuuksissa korostuu teknologiariippumattomuus, 
maksamisen vaivattomuus ja kivijalkakauppojen automatisoituminen. 

Nordic ID HH83-lukulaite loi pohjan Nordic ID:n uudelle tuoteperheelle, joka mahdollistaa sekä viivakoodien että 
RFID-tunnisteiden lukemisen. Android-käyttöjärjestelmä mahdollistaa helpon sovelluskehityksen ja integroinnin 
muihin Nordic ID:n ratkaisuihin. Lukija on IP65-sertifioitu eli se kestää vettä ja pölyä, sopien vaativimpiinkin 
olosuhteisiin.

Nordic ID EXA21 on maailman pienin puettava RFID-lukulaite, joka kiinnittyy kätevästi esimerkiksi ranteeseen tai 
vyönsolkeen. Ranteeseen kiinnitettynä laite suorittaa vain sekunneissa tuotehyllyn inventaariolaskelman vapauttaen  
kädet muuhun työhön. Toisaalta lukijaan voi myös ohjelmoida mobiilimaksu-ominaisuuden, jolloin kivijalkakaupan 
myyjä voi rahastaa asiakkaan sujuvasti eikä pitkiä  jonoja kassapisteelle pääse muodostumaan.

S/MART on Nordic ID:n kehittämä älykauppakonsepti, joka voi olla aina auki ilman henkilökuntaa. S/MARTissa on 
asiakkaan asiointia helpottavia ja tukevia ratkaisuja, kuten nopea itsepalvelukassa, ja kauppias voi suorittaa inventa-
arion automaattisella varastoseurannalla. S/MART älykaupassa asiakas ei kuitenkaan jää yksin, vaan kaupan 
infotaulut kertovat tuotetietoja, antavat ruoanlaittovinkkejä ja suosittelevat oheistuotteita.

Uudet strategiset suuntaviivat henkilöstön kehittämisen perusta

Nordic ID:llä on jo usealta vuosikymmeneltä kerääntynyttä tietotaitoa teknologian kehityksestä. Olemme 
menestyksekkäästi muuntautuneet viivakoodilukijoiden valmistajasta RFID-teknologiaan perustuvien palvelurat-
kaisujen globaaliksi tarjoajaksi. Muuntautumiskykymme ja pitkä historiamme teknologia-alan eturintamassa antaa 
meille vahvan näkemyksen siitä, millaista osaamista Nordic ID:ssa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.  

Liiketoimintamme painopisteen siirtyminen laitteista ohjelmistoratkaisuihin ja kokonaispalveluihin vaatii lisää 
resursseja asiakkuuksien hallintaan sekä myynti- ja markkinointityöhön, sillä jatkuvalaskutteisessa liiketoimintam-
allissa menestyminen edellyttää myös jatkuvaa lisäarvon tuottoa asiakkaillemme. IoT-sovellusten ja keinoälyyn 
pohjautuvien ratkaisujen yleistymisen myötä tarvitsemme lisää ohjelmointiosaamista.
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Suomalainen tekstiilipalveluyritys Lindström panostaa 
palvelujensa digitalisoimiseen tavoitteenaan parantaa 
asiakaskokemusta ja toimia entistä vastuullisemmin. Yksi 
keihäänkärkipalveluista on työvaatteiden jakeluun kehitetty 
FlowAbility Storage Solutions, joka perustuu Nordic ID:n 
älyvaraston reaaliaikaisen seurannan mahdollistavaan 
ratkaisuun. Palvelu on käytössä muun muassa Fazer-leipo-
moilla Vantaalla. 

Palvelussa järjestelmä seuraa ja kerää tietoja leipomon 300 
työntekijän työvaatteiden käytöstä jokaiseen vaatteeseen 
sijoitetun RFID-tunnisteen avulla. Oikeilla, asianmukaisilla ja 
käyttäjälleen sopivilla työvaatteilla voidaan muun muassa 
parantaa hygienia- ja tuoteturvallisuutta ja kasvattaa 
työtyytyväisyyttä.

Fazerilla työvaatehuollon hallinnointiin käytettyä aikaa on 
voitu leikata jopa 30 prosenttia. Palvelulla on rooli myös 
asiakkaan vastuullisuuden edistäjänä. Nordic ID:n ratkaisut 
auttavat vähentämään turhaa valmistusta, välivarastointia ja 
hävikkiä. 

TUOTEKEHITYKSEN LIPPULAIVA
NORDIC ID RADEA -OHJELMISTOALUSTA

Osaamista ja kasvua Madridista

Nordic ID perusti tytäryhtiön Madridiin vuonna 2019 tavoitteenaan kehittää ja kansainvälistää yhtiön toimintaa. 
Tytäryhtiön perustamista Espanjaan motivoi maan edistyksellinen ja ostovoimainen RFID-markkina, erittäin 
potentiaalinen asiakaskunta sekä mahdollisuus rekrytoida korkeatasoista ohjelmointiosaamista yhtiöön. 

Espanjaan laajeneminen on samanaikaisesti suuri mahdollisuus ja kova haaste. Kyseessä on EU:n viidenneksi suurin 
markkina, jossa RFID-osaaminen on maailman terävintä kärkeä. Nordic ID kohtaa Espanjassa täysin eritasoisen 
kilpailun kuin Suomessa. 

Tuotekehitystämme ohjaa keskeisesti Nordic ID Radea-ohjelmistoalustamme teknologiariippumattomuus. Jos jokin uusi 
teknologia nousisi haastamaan RFID-teknologiaa, pystyisimme helposti rakentamaan myös siihen nojaavan tarjoaman. 
Lisäksi ohjelmistoalustamme voi hyödyntää minkä tahansa laitevalmistajan laitteilla kerättyä dataa. Teknologiariippu-
mattoman ohjelmistoalustan ansiosta voimme siis varmistaa menestyksemme teknologian tulevasta kehityksestä 
riippumatta. 

Vaikka ratkaisumme nojaavat pääosin RFID-teknologiaan, emme ole hylänneet viivakoodeja. Monet asiakkaamme 
hyödyntävät niitä edelleen ja ovat vasta harkitsemassa siirtymistä RFID-teknologiaan. Olemme huomioineet tämän 
siirtymävaiheen muun muassa valmistamalla uraauurtavan lukijalaitteen, jonka lukupään voi vaihtaa. Tämä sujuvoittaa 
asiakkaan siirtymistä viivakoodeista RFID-tunnisteisiin, pidentää laitteen käyttöikää ja pienentää kokonaisinvestointia 
laitekantaan. Käyttäjän näkökulmasta on myös helppoa, että tuttu laite säilyy käytössä, teknologiapäivityksestä 
huolimatta.

Näkemyksemme mukaan lähitulevaisuuden RFID-markkinan keskeisiä kasvuajureita ovat keinoälyn ja koneoppimisen 
tuleminen osaksi ihmisten ja yritysten arkea. Olemme innokkaasti edistämässä tätä kehitystä, sillä RFID-tunniste on aina 
yksilöllinen ja se mahdollistaa esineen ja tuotteen tuomisen osaksi datarikasta esineiden internetiä, IoT-maailmaa. 

RFID-tunnisteet ovat jo tällä hetkellä hyvin edistyksellisiä ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi älykkäinä lämpötila- ja 
kosteussensoreina. Kun ne liitetään älykkäisiin ohjelmistoihin, palveluratkaisujen kehittämiseen avautuu aivan uusia 
ulottuvuuksia, esimerkiksi herkästi pilaantuvien tuotteiden laadunvalvontaan. Voimme jo nyt seurata yksittäisen 
tuotteen tarkkuudella esimerkiksi lohifileen kylmäketjua koko toimitusketjun läpi. Jos yksikin filee kuormasta pääsisi 
pilaantumaan, voisimme vaivatta osoittaa, missä kohtaa toimitusketjua vahinko on tapahtunut. 

PALVELUJEN DIGITALISOITUMINEN PARANTAA
ASIAKASKOKEMUSTA JA EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ
KEHITYSTÄ

CASE: LINDSTRÖM
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Yhtiön hallitus tekee päätökset esimerkiksi merkittävien sopimusten, yrityskauppojen ja investointien toteuttamises-
ta. Hallituksella on yleinen vastuu yhtiöstä ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Lisäksi hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa 
koskevat periaatteet sekä nimittää toimitusjohtajan.

Nordic ID Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitus-
johtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtaja vastaa Nordic 
ID Oyj:n juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja 
varmistaa, että Nordic ID Oyj:n kirjanpito on lain mukainen ja että Nordic ID Oyj:n varainhoito on järjestetty luotetta-
valla tavalla. Toimitusjohtajan on toimitettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen 
tehtävien hoitamiseksi. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.



Tiivistelmä tilikaudesta

TIIVISTELMÄ TILIKAUDESTA 
1.1.2019-31.12.2019

LYHENNETTY    1.1.2019- 1.1.2018-  1.7.2019-  1.7.2018- 
TULOSLASKELMA    31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

     12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta 
 
      
LIIKEVAIHTO    9 233 974   9 031 741  4 590 145  3 894 407 
      
Valmiiden tuotteiden varastojen muutos 8 591  -27 667  6 838  -7 104  
      
Liiketoiminnan muut tuotot   37 591  31 951 30 021  13 974  
             
            
 
Materiaalit ja palvelut   -3 585 211 -3 530 799 -1 700 595 -1 603 671 
       
Henkilöstökulut    -3 944 323 -3 916 575 -1 969 029 -1 193 677
      
Poistot ja arvonalentumiset   -670 227  -322 784  -381 089  -196 969 
      
Liiketoiminnan muut kulut   -1 959 741 -1 946 979 -923 140 -1 230 367  
   
LIIKEVOITTO    -879 346 -681 112  -346 849 -1 061 407 
     -9,5 %  -7,5 %  -7,6 %  -27,3 % 
 
Rahoitustuotot ja -kulut    -67 897  -317 205  -52 267  -227 286 
 
      
TULOS ENNEN VEROJA   -947 243 -998 317  -399 116 -1 288 693 
 
Tuloverot     899  -4 025  326  2 975 
 
      
KATSAUSKAUDEN VOITTO (+)/TAPPIO (-)  -946 344 -1 002 342 -398 790 -1 285 718

LYHENNETTY TASE    31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
    
VASTAAVAA    
    
PYSYVÄT VASTAAVAT    
    
Aineettomat hyödykkeet   2 009 435  1 202 971 2 009 435  1 202 971
    
Aineelliset hyödykkeet   629 796  425 930  629 796  425 930
    
Sijoitukset    15 720  15 720  15 720  15 720
           

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  2 654 951  1 644 620  2 654 951  1 644 620
   
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT
    
Vaihto-omaisuus     

1 369 054

  

809 877 1 369 054
  

809 877

    
    

Pitkäaikaiset saamiset   42 232  23 505  42 232  23 505
    
Lyhytaikaiset saamiset   1 263 440  954 786  1 263 440  954 786
    
Rahat ja pankkisamiset   98 749  1 206 480  98 749  1 206 480
    
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  2 773 475  2 994 648  2 773 475  2 994 648
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ   5 428 426  4 639 268  5 428 426  4 639 268

VASTATTAVAA    
    
OMA PÄÄOMA    
     Osakepääoma    91 346  91 346  91 346  91 346
     Ylikurssirahasto    43 655  43 655  43 655  43 655
     SVOP rahasto    2 732 813  2 626 200  2 732 813  2 626 200
     Kertyneet voittovarat   -898 493  93 891  -1 446 047  377 269
     Katsauskauden tulos    -946 344 -1 002 342  -398 790 -1 285 718

Oma pääoma yhteensä   1 022 977  1 852 750  1 022 977  1 852 750
    
VIERAS PÄÄOMA    
    
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  1 175 140  866 500 1 175 140  866 500
    
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  3 230 309  1 920 018  3 230 309  1 920 018
    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   5 428 426  4 639 268  5 428 426  4 639 268
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Aineet ja tarvikkeet

Valmiit tuotteet

Vaihto-omaisuus

714 114,79 669 427 ,93 372 012,55 358 923,29

654 939,08 669 473,26 437 864,46 409 703,07

12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta



     1.1.2019-  1.1.2018-  1.7.2019-  1.7.2018- 
RAHOITUSLASKELMA   31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
      

Liiketoiminnan rahavirta:
      

      

Tulos ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja  -947 243  -998 317  -399 116  -1 288 693

Oikaisut:      
     Poistot ja arvonalentumiset   670 227 322 784 381 089 196 969 
     Rahoitustuotot ja -kulut   67 897 317 205  52 267 227 286 
     Muut oikaisut    -7 023 -89 155  -6 104  2 521 

Käyttöpääoman muutos      
     Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys  -559 177  44 807 -302 741  81 641 
     Saamisten lisäys/vähennys   -323 483 843 178  821 609   489 141
     Korottomien velkojen lisäys/vähennys  10 551 207 118 -495 772  -200 223

Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -78 756  -262 755 -60 897  -245 652

Saadut korot ja muut rahoitustuotot  4 487  319  1 594  219 

Maksetut verot    -990  -16  -664  -16

Liiketoiminnan rahavirta   -1 163 510  385 167  -8 735  -736 806
      
      
Investointien rahavirta:      
      
Investoinnit aineettomiin ja   -1 680 556  -1 442 344 -668 949  -782 159
aineellisiin hyödykkeisiin

Aineellisten ja aineettomien   0  81  0  81
hyödykkeiden luovutustulot
 
Investointien rahavirta   -1 680 556  -1 442 264 -668 949  -782 078
       

Rahoituksen rahavirta:      
      
Omien osakkeiden hankinta   0  -257 246 0  0 

Maksullinen osakeanti   25 000  0  25 000  0 

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset  76 952 0  76 952 0 

Lyhytaikaisten lainojen lisäykset/vähennykset 102 310  2 576 200  18 394  2 576 200 

Maksetut osingot    0  -146 000 0  0 

Rahoituksen rahavirta   1 736 335  1 951 954  444 648  1 605 200 
      

Rahavarojen muutos   -1 107 731  894 857 -233 036 86 316

Rahavarat katsauskauden alussa   1 206 480 311 623  331 785  1 120 164
 
Rahavarat katsauskauden lopussa    98 749 1 206 480  98 749  1 206 480

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET   1.1.2019-
31.12.2019

 1.1.2018-
31.12.2018

  1.7.2019-
31.12.2019

 1.7.2018-
31.12.2018      

Sidottu oma pääoma 

      

      
Osakepääoma katsauskauden alussa   91 346  91 346  91 346 91 346 

Osakepääoma katsauskauden lopussa   91 346 91 346  91 346 91 346
 
      
Ylikurssirahasto katsauskauden alussa   43 655  43 655  43 655  43 655 

Ylikurssirahasto katsauskauden lopussa  43 655  43 655  43 655  43 655 
      
Sidottu oma pääoma yhteensä  135 000  135 000  135 000  135 000 
 
     
Vapaa oma pääoma 
      
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
katsauskauden alussa    2 626 200  50 000  2 714 419  50 000 

Maksullinen osakeanti   106 614  2 576 200 18 394  2 576 200 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
katsauskauden lopussa    2 732 813  2 626 200  2 732 813  2,626,200 
 
     
Kertyneet voittovarat katsauskauden alussa  -908 450  645 172  -1 460 562  918 371 

Osingonjako    0  -146 000 0  -146 000

Omien osakkeiden hankinta   0  -257 246 0  -257 246 

Oikaisut edelliselle katsauskaudelle   0  -67 911  0  -67 911 

Muuntoero ja muut muutokset   -15 043  -80 124  -10 485  -69 945 

Kertyneet voittovarat katsauskauden
lopussa     -898 493  93 891  -1 446 047  377 269 
  
    
Katsauskauden voitto/tappio   -946 344 -1 002 342  -398 790 -1 285 718 
 
     
Vapaa oma pääoma yhteensä   887 977  1 717 750   887 977  1 717 750 
 
     
Oma pääoma yhteensä   1 022 977  1 852 750   1 022 977  1 852 750 
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Omien osakkeiden myynti    25 000  0  25 000  0 

12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta 12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta



LIITTEET
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
NORDIC ID OYJ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019

TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO OLI 9,23 MILJOONAA 
EUROA, STRATEGISESTI KESKEISTEN PILVIPOHJA-
ISTEN RATKAISUJEN MYYNTI KASVANUT SELVÄSTI
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Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat 
aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei
toisin ole mainittu. Nordic ID Oyj:n tilikausi muutettiin 
20.6.2018 vastaamaan kalenterivuotta. Edellinen
tilikausi oli siten yhdeksän (9) kuukauden mittainen.

Jatkuvalaskutteisen liiketoiminnan tuloutus poikkeaa 
kertalaskutteisesta ja vastaa SaaS-yhtiöiden tyypillistä
tapaa raportoida jatkuvalaskutteisten palveluiden 
liikevaihtoa. Edellisillä tilikausilla liikevaihto on koostunut
pääosin kertalaskutteisesta liiketoiminnasta. Jatkuvalas-
kutteisen liiketoiminnan raportoinnissa liikevaihto
kertyy kuukausittain koko sopimuskauden ajan, jolloin 
näiden sopimusten liikevaihto ei näy
kokonaisuudessaan kyseisen tilikauden raportoinnissa.

VUODEN 2019 KESKEISET TAPAHTUMAT

Nordic ID toi markkinoille edistyksellisiä tuotteita sekä 
pilvipalveluna käytettävän ohjelmistoalustan, uudisti
organisaatiotaan, laajensi toimintaansa Espanjaan ja jatkoi 
liiketoimintamallinsa hallittua transformaatiota.
Lisäksi yhtiö järjesteli syksyllä 2019 toimintojaan uudel-
leen kulurakenteen tasapainottamiseksi.

Koko tilikaudella 2019 Ratkaisupalvelut -liiketoiminta-al-
ueen liikevaihto kasvoi noin kolmanneksen edelliseen
tilikauteen verrattuna. Ratkaisupalveluiden asiakasmäärä 
yli kolminkertaistui ja käyttöönottoja vietiin
onnistuneesti läpi. Jatkuvalaskutteisen myynnin, eli 
PaaS-palveluiden, osuus Nordic ID:n
kokonaisliikevaihdosta kasvoi 4,3 %:iin.

Laiteliiketoiminnan liikevaihtoon vaikutti mittava portfo-
liouudistus, jossa vuoden 2019 toisella puoliskolla
lanseerattujen uusien Android-pohjaisten laitteiden 
arvioitua hitaampi myynnin aloitus ei vielä täysin

kompensoinut valikoimasta poistettujen
Windows-pohjaisten laitteiden myyntiä.

Koko tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 9,23 
(6,46) miljoonaa euroa. Koko tilikauden myyntikate
oli 61,6 % (60,0). Käyttökate oli -0,21 (-0,77) miljoonaa 
euroa ja liiketappio -0,88 (-1,04) miljoonaa euroa.

Yhtiön kassatilannetta rasittivat koko vuoden osalta 
tappiolliseksi jäänyt käyttökate (EBITDA) sekä uuden
lippulaivalukijan toimitusten varmistamiseksi kasvatettu 
komponenttivarasto. Yhtiön johto on käynnistänyt
tarvittavat toimenpiteet rahoituksen riittävyyden 
varmistamiseksi ja käyttöpääoman lisäämiseksi. Toisella
vuosipuoliskolla 2019 toteutettiin myös säästöohjelma 
operatiivisten kulujen pienentämiseksi.

Säästöohjelman osana käytyjen yhteistoimintaneuvottelu-
jen tuloksena kahdeksan työsuhdetta päättyi.

NORDIC ID:N STRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN
2019

Nordic ID mahdollistaa esineiden yksilöllisen tunnistet-
tavuuden ja seuraamisen. Yhtiön tarjoamien
ratkaisujen avulla tuotteille luodaan digitaalinen jalanjälki, 
jonka avulla niitä voidaan seurata reaaliaikaisesti
esimerkiksi tilaus-toimitusketjussa, varastoissa ja 
myymälöissä.

Nordic ID:n strategisia kulmakiviä ovat ratkaisujen 
teknologiariippumattomuus ja se että ne ovat saatavilla
pilvipalvelupohjaisina (PaaS, Platform as a Service). 
PaaS-pilvipalveluratkaisun voi ottaa käyttöön
jatkuvalaskutteisesti, ilman suuria alkuvaiheen 
investointeja.

Nordic ID:n organisaatio uudistettiin vuonna 2019 
tukemaan strategian nopeampaa toimeenpanoa ja
vauhdittamaan kasvua. Uudistuksessa yhtiöön perustetti-
in kaksi liiketoimintayksikköä, Devices (Laitteet) ja
Services & Solutions (Ratkaisut ja palvelut).

Kokonaisvaltaisten palveluratkaisujen valikoimaansa 
parantaakseen yhtiö toi markkinoille vuoden mittaan
useita uutuuksia, kuten Nordic ID EXA 21 -puettavan 
RFID-lukijan, Nordic ID HH83-käsilukijan sekä lukijoiden
tuottamaa tietoa jalostavan ohjelmistoalusta Nordic ID 
Radean.

PaaS-liiketoimintamalli on yksi Nordic ID:n keskeisiä 
vahvuuksia. Sen myötä myös yhtiön ansaintamalli on
muuttumassa projektimyynnistä palveluiden jatkuvalas-
kutteiseen malliin. Jatkuvalaskutteinen
liiketoimintamalli koostuu laitteiden, ohjelmistojen, 
huollon, konsultoinnin ja muiden palveluiden
kuukausilaskutuksesta. Tällainen hinnoittelu mahdollistaa 
Nordic ID:lle paremman kannattavuuden,
liikevaihdon ennustettavuuden sekä uudet palvelumyyn-
nistä saatavat tulokanavat.

Nordic ID perusti vuonna 2019 tytäryhtiön Madridiin, 
Espanjaan, vahvistaakseen yhtiön kansainvälistä
kasvua.

OSINKOEHDOTUS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 133 285,72 
euroa, josta tilikauden tappio 0,89 miljoonaa euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta 
osinkoa.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto oli 9,23 (6,46) miljoonaa euroa. Ratkaisumyyn-
ti oli 1,76 miljoonaa euroa ollen 19,1 %
liikevaihdosta (18,7). Laitemyynti 7,47 (5,07) miljoonaa 
euroa, joka oli 80,9 % liikevaihdosta.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Katsauskauden tulos oli -0,95 miljoonaa euroa. Liikevaih-
toon suhteutettu myyntikate oli 61,6 % (60,0).
Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 3,9 miljoonaa 

euroa ollen 42,7 % (45,9) liikevaihdosta. Katsauskauden
liiketoiminnan muut kulut olivat 1,96 miljoonaa euroa, 
joka oli 21,2 % (26,0) liikevaihdosta. Yhtiön liikevoitto
tammi-joulukuussa 2019 oli -0,88 (-1,04) miljoonaa euroa 
ja kauden tappio 0,95 (1,23) miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,45 euroa 
(-0,58).

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Tammi-joulukuussa 2019 konsernin liiketoiminnan 
rahavirta oli yhteensä -1,16 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on
pitkäaikaista lainaa yhteensä 1,18 miljoonaa euroa sekä 
lyhytaikaista lainaa 1,34 miljoonaa euroa. Lisäksi
yhtiöllä on käyttämätöntä tililimiittiä 0,31 miljoonaa 
euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste on 18,9 % (40,2).
Nordic ID Oyj:n merkittävin investointi on tuotekehitys, 
jonka osalta aktivoitiin palkkamenoja sekä yhtiön
ulkopuolisten alihankkijoiden kustannuksia 1,11 miljoonaa 
euroa, suhteutettuna liikevaihtoon 12,0

prosenttia. Lisäksi investoinnit sisältävät kalusto- ja muita 
aineettomia oikeuksia 0,53 miljoonaa euroa.
Kokonaisuudessaan investoinnit olivat yhteensä 1,68 
miljoonaa euroa.
Emoyhtiöllä on USA:n tytäryhtiöltään merkittävä määrä 
saamisia. Näiden takaisinmaksusta on tehty
hallituksen hyväksymät pitkänajan tulosennusteisiin 
pohjautuvat kassavirtalaskelmat. Ennusteiden
toteutumista on seurattu aktiivisesti. Kuluneella 
tilikaudella USA:n tytäryhtiö onnistui kasvattamaan 
myyntiä.
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TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Nordic ID Oyj:n tuotekehityksen painopiste on vuonna 
2019 ohjelmistoalustan jatkokehityksessä asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti sekä uusien tuotteiden kehityksessä, 
joista suurin yksittäinen kehityshanke on uuden
sukupolven kannettava viivakoodi/RFID lukija Nordic ID 
HH83. Tämän myynti alkoi kolmannella
vuosineljänneksellä.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut sekä bruttoin-
vestoinnit olivat 1,33 miljoonaa euroa ja 14,4 prosenttia
liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstö

Henkilöstön määrä väheni viime tilikaudenkauden 
loppuun verrattuna viidellä (5) henkilöllä ja oli
katsauskauden lopussa 47 (52).

Johtoryhmä

Tilikauden aikana tapahtui seuraavat muutokset johto-
ryhmän kokoonpanossa:

- Myyntijohtaja Patrick Hüttemann jätti yhtiön 30.9.2019.

- Laitteet-liiketoiminnan johtajaksi nimitettiin Mikael 
Strann, joka aloitti 2.10.2019.

- Operatiivinen johtaja Anne-Mari TammInen jätti yhtiön 
31.12.2019.

Hallinto

Nordic ID Oyj:n yhtiökokous pidettiin 20.3.2019. Hallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen 
jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Lalla, Leevi Parsama
ja Juha Tiittanen ja uusiksi jäseniksi Mammu Kaario, Veijo 
Komulainen ja Anna Toppari. Alpo Alho ja Heikki
Pylkkänen jäivät pois Nordic ID Oyj:n hallituksesta.

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä 
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Jorma Lalla.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Nordic ID Oyj:n osakemäärä on tilikauden lopussa 
2.177.759 kappaletta ja 2.131.364 kappaletta tilikaudella
ja puolivuotiskaudella keskimäärin. Viime tilikaudella 
osakemäärä oli 2.084.969 kappaletta. Yhtiöllä on
hallussaan 71.921 kappaletta omia osakkeita. Kokonaan 
maksettu osakepääoma on 91 345,50 euroa.
Osakkeita on yksi sarja, ja niillä on yhtäläinen oikeus 
osinkoihin ja yhtiön varoihin. Yhtiöllä oli 31.12.2019
yhteensä 953 osakkeenomistajaa.

TOIMITUSJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN
PALKAT JA PALKKIOT

Nordic ID Oyj:n hallitusjäsenten ja toimitusjohtajan palkat 
ja palkkiot olivat tilikaudella 2019 288 905 euroa.

TILIKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Nordic ID Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20 
maaliskuuta 2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin
tilivuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus. Tilikauden 2018 voitonjaosta
yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 
ettei osinkoa makseta.

HALLITUKSEN VAKUUTUKSET

Osakeanti sekä optio-oikeuksien antaminen:
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 20.3.2019 valtuutti 
yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin 
oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 418.000 osaketta
(mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annetta-
vat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 20 % yhtiön
kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. 
Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan
antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia 
osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön

hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua 
vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan

poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
(suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava

taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, 
yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja
palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 20.6.2018 antaman 
valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2020 saakka.

YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 20.3.2019 valtuutti 
yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuk-
sen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään
105.000 osaketta, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikkien 
osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Yhtiön
hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä 
ehdoista. Valtuutus sisältää myös oikeuden
hankkia Yhtiön omia osakkeita muutoin kuin osakkeenom-
istajien omistusten mukaisessa suhteessa.
Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, käytettäviksi yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen 
luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökok-
oukseen ja päättyy viimeistään 30.6.2020.

OPTIO-OHJELMA 2018

Yhtiön hallitus päätti 29.8.2018 yhtiökokoukselta saadun 
valtuutuksen nojalla enintään 249.290 optio-
oikeuden antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Jokainen 
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1)

osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 
merkintäaika on alkanut ja päättyy porrastetusti
31.12.2020. Optio-oikeuden merkintähinta on 0,164 
euroa ja optio-oikeuden nojalla merkittävän uuden
osakkeen merkintähinta on yksi (1) euro per osake.

OSAKEMÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT SOPIMUKSET

Yhtiö on sopimuksellisesti sitoutunut antamaan kolman-
nelle osapuolelle erityiset oikeudet, jotka oikeuttavat
merkitsemään 2,0 % omistusosuutta vastaavan 
osakemäärän Nordic ID Oyj:n osakkeita 30.11.2022 
mennessä
samalla hinnalla kuin yhtiön listautumisannin osakkeesta 
maksettava merkintähinta, eli 5,40 euroa/osake.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSET

Yhtiö on luovuttanut tilikauden aikana 8.474 kpl omia 
osakkeita, joka vastaa 0,38 %:ia yhtiön koko
osakekannasta. Osakkeet myytiin osakekaupalla hintaan 
2,95 euroa osakkeelta, yhteensä 24 998,30 euroa,
johtoryhmän avainhenkilölle osana johdon kannustin-
järjestelmää ja johdon sitouttamista.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Nordic ID Oyj on määritellyt merkittävimmät riskit ja 
epävarmuustekijät koko konsernin näkökulmasta.

Hallituksen arvion mukaan merkittävimmät riskit liittyvät 
seuraaviin riskitekijöihin:

Nordic ID Oyj:llä ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä 
merkittäviä riita-asioita.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Muutoksia johtoryhmässä:

Uusi operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Markus 
Anttila aloitti 2.3.2020. Hän vastaa myös
taloushallinnosta. Entinen talousjohtaja Henri Ojanen 
siirtyi vastaamaan rahoituksesta sekä sisäisestä ja
ulkoisesta laskennasta. Laitteet-liiketoiminnan johtaja 
Mikael Strann irtisanoutui siirtyäkseen uusiin tehtäviin
yhtiön ulkopuolella 2.3.2020 alkaen. Korvaava rekrytointi 
aloitettiin välittömästi.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Yhtiö ei anna tulosohjeistusta tulevasta tilikaudesta.
Loppuvuonna 2018 listautumisen yhteydessä yhtiö kertoi 
liikevaihdon kasvutavoitteeksi seuraavan viiden (5)
vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa. Tavoitteena 
on ylittää 40 miljoonan euron liikevaihto vuonna
2023.

• Talouskehityksen hidastuminen ja vallitseva kauppa-
poliittinen epävarmuus.
• Yhtiö on riippuvainen asiakkaista; merkittävien 
asiakkaiden menettäminen ja/tai niiden
taloudelliset vaikeudet.
• Yhtiö on riippuvainen suurimmasta sopimusvalmista-
jastaan.
• Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja 
henkilöstöhallinto.
• Koronaviruksen mahdolliset vaikutukset toimitusket-
juun ja myyntiin.
• Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne.



NORDIC ID OYJ

k o n s e r n i e m o y h t i ö k o n s e r n i e m o y h t i ö
Jakso Jakso Jakso Jakso

01.01.2019- 01.01.2019- 01.04.2018- 01.04.2018-
T U L O S L A S K E L M A 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018

12 kuukautta 12 kuukautta 9 kuukautta 9 kuukautta

L I I K E V A I H T O 9,233,973.80 8,723,667.27 6,456,551.80 5,962,987.52

Valmiiden tuotteiden varastojen muutos 8,590.53 0,00 -5,672.70 0,00

Liiketoiminnan muut tuotot 37,591.12 26,254.00 24,920.20 21,490.60

Materiaalit ja palvelut
a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat

aa) Ostot tilikauden aikana -3,942,155.85 -4,044,663.73 -2,518,436.42 -2,526,352.50
ab) Varastojen muutos 446,386.90 436,022.68 -18,524.82 -21,928.44

b) Ulkopuoliset palvelut -89,441.69 -89,441.69 -63,304.28 -63,304.28

Materiaalit ja palvelut -3,585,210.64 -3,698,082.74 -2,600,265.52 -2,611,585.22

Henkilöstökulut
a) Palkat ja palkkiot -3,322,067.92 -2,686,212.24 -2,446,529.81 -2,000,160.92
b) Henkilösivukulut

ba) Eläkekulut -499,856.05 -499,856.05 -408,093.07 -408,093.07
bb) Muut henkilösivukulut -122,399.05 -20,825.84 -108,187.52 -44,140.27

Henkilöstökulut -3,944,323.02 -3,206,894.13 -3 296 790,56 -2,452,394.26

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -670,227.01 -667,878.52 -269,507.96 -267,228.23

Poistot ja arvonalentumiset -670,227.01 -667,878.52 -269,507.96 -267,228.23

Liiketoiminnan muut kulut -1,959,741.11 -2,002,483.56 -1,679,571.72 -1,666,426.35

L I I K E V O I T T O -879,346.32 -825,417.68 -1,036,356.30 -1,013,155.94

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 678.86 678.86 318.53 318.53
Muut korko- ja rahoitustuotot 20,455.38 20,455.38 64,177.74 64,177.74
Korko- ja muut rahoituskulut -89,031.20 -88,185.59 -261,040.93 -259,840.50
Rahoitustuotot ja -kulut -67,896.96 -67,051.35 -144 360,85 -195,344.23

TULOS ENNEN TILINP.SIIRT. JA VEROJA -947,243.28 -892,469.03 -1,232,900.96 -1,208,500.17
Tuloverot 899.16  0.00  3,146.41  3,843.13

TILIKAUDEN VOITTO (+)/TAPPIO (-) -946,344.11 -892,469.03 -1,229,754.56 -1,204,657.04
0,00 0,00
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k o n s e r n i e m o y h t i ö k o n s e r n i e m o y h t i ö
T A S E 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
   Kehittämismenot 1,643,913.51 1,643,913.51 882,341.23 882,341.23
   Aineettomat oikeudet 353,764.56 353,760.56 303,865.77 303,861.77
   Muut pitkävaikutteiset menot 11,756.56 11,756.56 16,764.17 16,764.17
Aineettomat hyödykkeet 2,009,434.63 2,009,430.63 1,202,971.17  1,202,967.17

Aineelliset hyödykkeet
   Koneet ja kalusto  577,700.79 569,926.79 415,221.81 406,681.38
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 52,094.77 52,094.77 10,707.76  10,707.76
Aineelliset hyödykkeet  629,795.56 622,021.56 425,929.57 417,389.14

Sijoitukset
   Konserniosuudet 0,00 149,302.21 0,00 146 302,21
   Osakkeet ja osuudet 4,369.73 4,369.73 4 369,73 4 369,73
   Muut saamiset  11,350.00  11,350.00 11 350,00 11 350,00
Sijoitukset 15,719.73  165,021.94 15 719,73 162 021,94

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  2,654,949.92 2,796,474.13  1,644,620.47 1,782,378.25

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet 714,114.79 669,427.93 372,012.55 358,923.29
   Valmiit tuotteet  654,939.08 639,473.26 437,864.46  409,703.07
Vaihto-omaisuus  1,369,053.87 1,308,901.19  809,877.01  768,626.36

Saamiset

Pitkäaikaiset
       Saamiset konserniyrityksiltä 0,00 882,475.83 0,00 865,828.25
       Laskennalliset verosaamiset 15,811.52 0,00 14,610.881 0,00
      Muut saamiset 28,081.67 27,881.39 8,894.27  8,697.76
Pitkäaikaiset saamiset  43,893.19 910,357.22 23,505.15 874,526.01

Lyhytaikaiset
      Myyntisaamiset 1,158,656.88 957,218.38 636,602.04 472,332.97
      Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 324,300.44 0.00 151,948.10
      Muut saamiset 41,490.70 33,750.70 76,793.32 71,300.25
      Siirtosaamiset 61,632.44 59,934.15 241,390.59  241,390.59
Lyhytaikaiset saamiset  1,261,780.02 1,375,203.67 954,785.95  936,971.91

Rahat ja pankkisamiset 98,748.58 1,249.56 1,206,479.73  1,096,467.06

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2,773,475.65 3,595,711.64 2,994,647.84  3,676,591.34

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5,428,425.57 6,392,185.77  4,639,268.31  5,458,969.59
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NORDIC ID OYJ

k o n s e r n i e m o y h t i ö k o n s e r n i e m o y h t i ö

R A H O I T U S L A S K E L M A 31/12/2019  31/12/2019  31/12/2018  31/12/2018

Liiketoiminnan rahavirta:

Tulos ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja -947,243.28 892,469.03 -1,232,900.96 -1,208,500.17
Oikaisut:
   Poistot ja arvonalentumiset 670,227.01 667,878.52 269,507.96 267,228.23
   Rahoitustuotot ja -kulut  67,896.96 67,051.35 196,544.66 195,344.23
   Muut oikaisut -7,023.18 -6,317.00 -20,257.89  22.02
Käyttöpääoman muutos

Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys -559,176.86 -540,274.83 19,396.51 17,127.43
Saamisten lisäys/vähennys -323,481.00  -457,415.39 589,559.60 542,968.53
Korottomien velkojen lisäys/vähennys 10,551.02 85,392.56 123,828.24 128,687.77

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -78,756.48  -77,910.87 -260,212.77 -259,012.34
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 4,486.66 4,486.66 3,204.21 548.81
Maksetut verot -990.47 0,00 -16.00  0.00
Liiketoiminnan rahavirta -1,163,509.62 -1,149,578.03 -311,346.45 -315,585.49

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -1,680,556.46  -1,678,974.40 -1,039,581.92 -1,039,057.76
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0.00 0.00 80.65  80.65

Investointien rahavirta -1,680,556.46 -1,681,974.40  -1,039,501.27 -1,038,977.11

Rahoituksen rahavirta:

Omien osakkeiden hankinta

76,952.00 76,952.00 0,00 0,00
Maksullinen osakeanti 102,309.56 102,309.56 2,576,199.60 2,576,199.60
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset  458,640.00 458,640.00  979,000.00 979,000.00
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset/vähennykset 1,185,933.37 1,185,933.37 -730,251.10 -730,251.10
Maksetut osingot  0.00  0.00 -146,000.00 -146,000.00
Rahoituksen rahavirta  1,736,334.93  1,736,334.93 2,421,702.50 2,421,702.50

Rahavarojen muutos -1,107,731.15 -1,095,217.50 1,070,854.78 1,067,139.90
Rahavarat tilikauden alussa 1,206,479.73  1,096,467.06  135,624.94 29,327.16
Rahavarat tilikauden lopussa  98,748.58 1,249.56 1,206,479.73 1,096,467.06
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k o n s e r n i e m o y h t i ö k o n s e r n i e m o y h t i ö
T A S E 31/12/2019  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA
   Osakepääoma 91,345.50 91 345.50 91 345.50 91 345.50
   Ylikurssirahasto 43,654.50 43 654.50 43 654.50 43 654.50
   SVOP rahasto 2,732,813.16 2,732,813.16 2,626,199.60 2,626,199.60
   Edellisten tilikausien voitto/tappio -898,492.51 -63,144.90 321,305.16 1,116,512.14
   Tilikauden voitto (+) / tappio (-) -946,344.11 -892,469.03 -1,229,754.56 -1,204,657.04
Oma pääoma yhteensä 1,022,976.54  1,912,199.23 1,852,750.20  2,673,054.70

VIERAS PÄÄOMA

   Pitkäaikainen

      Lainat rahoituslaitoksilta 1,100,140.00 1,100,140.00  866,500.00 866,500.00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  1,175,140.00  1,175,140.00  866,500.00  866,500.00

   Lyhytaikainen
      Lainat rahoituslaitoksilta 1,335,933.37 1 335 933,37 112 500,00 112 500,00
      Saadut ennakot 5,334.65 -3 628,05 30 293,40 15 726,50
      Ostovelat ulkopuolisille 1,008,679.25 1 002 739,74 739 769,39 730 003,64
      Velat saman konsernin yrityksille 0,00 128 715,63 0,00 48 204,00
      Muut velat 225,297.38 207 971,47 210,259.80 201 024,23
      Siirtovelat  655,064.38  633,114.38 827,195.52 811 956,52
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3,230,309.03 3,304,846.54 1,920,018.11 1,919,414.89

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  5,428,425.57  6,392,185.77  4,639,268.31  5,458,969.59

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

   Pääomalainat 75,000.00 75,000.00 0,00 0,00

Sijoitukset tytäryhtiöihin 0.00 -3,000.00 0.00 0.00

Omien osakkeiden myynti
Merkintäoikeuksien maksu

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -257,246.00 -257,246.00



TILINPÄÄTÖS S 31.12.2019
(Tilikausi  01.01.2019-31.12.2019)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Arvostusperiaatteet ja jaksotusperiaatteet ja me-
netelmät

Nordic ID -konsernin tilinpäätös on laadittu Suomen 
kirjanpitosäännösten ja muiden tilinpäätöksen laadin-
taan vaikuttavien säännösten vaatimuksia noudattaen.

Tilinpäätöksen valuutta on euro.

KONSOLIDOINTIPERIAATTEET
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja sen suoraan 
omistamat tytäryhtiöt. Vuoden aikana perustetut 
tytäryhtiöt otetaan mukaan perustamis hetkestä
lähtien omistus ajan loppuun.

Konsernitilinpäätös laaditaan emo- ja tytäryhtiöiden 
tilinpäätösten yhdistelmänä, jossa kaikki konsernin 
sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja katteet on 
eliminoitu.
Tarkemmat tiedot tytäryrityksistä on annettu kon-
sernin liitetiedoissa kohdassa ”Omistukset muissa 
yrityksissä”.

Tytäryhtiön tulos on muunnettu euroiksi käyttäen tili-
kauden keskikurssia ja tase käyttäen tilinpäätöspäivän 
kurssia. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin 
kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien 
muuntamisessa syntyvät muuntoerot on kirjattu kon-
sernin omaan pääomaan.

VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankinnasta aiheu-
tuviin menoihin. Hankintamenon määrittelyssä on 
käytetty FIFO-menetelmää.

KÄYTTÖOMAISUUS
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintame-
noon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 
Käyttöomaisuuden poistoajat perustuvat hyödykkeen 
arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan.
Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudes-
ta alkaen.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT
Tutkimusmenot on kirjattu sen tilikauden kuluksi, 
jolloin ne ovat syntyneet.
Tuotekehitysmenoja on kirjattu taseeseen hankin-

tamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla.

Aineettomille hyödykkeille sovelletaan seuraavia 
poistoaikoja:
Tuotemerkki 10 vuotta
Kehittämismenot 3-7 vuotta
IT-ohjelmat 5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet 3–10 vuotta

LASKENNALLISET VEROSAAMISET
Nordic ID Oyj:llä on verotuksessa käyttämättömiä 
hyllypoistoja n. 110 000 euroa sekä laskennallista
verosaatavaa elinkeinotoiminnan tappioista 
n. 466 569 euroa. Summat eivät sisälly yhtiön
taseeseen.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin ja tilikausien 
vertailukelpoisuus

Tilikaudet eivät ole täysin vertailukelpoiset. Päättynyt 
tilikausi oli 12 kuukautta ja edellinen tilikausi oli 9 
kuukautta.

Nordic ID Oy
Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Y-tunnus: 0630456-6
Kotipaikka: Salo

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
01.01.19-31.12.19  %  01.01.19-31.12.19  %  01.04.18-31.12.  %  01.04.18-31.12.18  %

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN MARKKINA-ALUEITTAIN

Kotimaan myynti 2,216,153.71 24.0 2,216,153.71 25.4 1,325,748.55 20.5 1,325,748.55 22.2
Ulkomaan myynti 7,017,820.09 76.0 6,507,513.56 74.6 5,130,803.25 79.5 4,637,238.97 7 77.8
Yhteensä 9,233,973.80 8,723,667.27 6,456,551.80 5,962,987.52

POISTOT TASERYHMITTÄIN

Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 5,007.61 5,007.61 14,206.28 14,206.28
Poistot kehittämismenoista 351,036.81 351,036.81 100,645.05 100,645.05
Poistot aineettomista oikeuksista 203,135.92 203,135.92 103,300.68 103,300.68
Poistot koneista ja kalustosta 111,046.67 108,698.18 51,355.95 49,076.22
Yhteensä 670,227.01 667,878.52 269,507.96 267,228.23

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 678.86 678.86 318.53 318.53
Valuuttakurssivoitot 20,183.48 20,183.48 63,947.46 63,947.46
Muut korko- ja rahoitustuotot
   Muilta 271.90 271.90 230.28 230.28
Rahoitustuotot yhteensä 21,134.24 21,134.24 64,496.27 64,496.27

Korko- ja muut rahoituskulut
   Muille -72,079.79 -71,234.18 -261,040.93 -259,840.50
Valuuttakurssitappiot -16,951.41 -16,951.41 0.00 0.00

-89,031.20 -88,185.59 -261,040.93  -259,840.50

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -67,896.96 -67,051.35 -196,544.66 -195,344.23

Valuuttakurssivoitot  16 647,58 eur kuluneella tilikaudella johtuvat pitkäaikaisten konsernisaamisten valuuttakurssauksista.
Valuuttakurssitappiot ed. tilikaudella koostuvat pääosin pitkäaikaisten konsernisaamisten valuuttakurssauksista.
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Tuotekehitysmenoihin on kirjattu lisäyksenä 1 112 609 
euroa tilikaudella 1.1.-31.12.2019. Taseeseen 
kirjatut tuotekehitysmenot sisältävät sovellusten 
sekä laitteiden kehityskuluja.



Nordic ID Oy
Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Y-tunnus: 0630456-6
Kotipaikka: Salo

Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 01.01.19-31.12.19  % 01.01.19-31.12.19  % 01.04.18-31.12.18  % 01.04.18-31.12.18  %

SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ
Pitkäaikainen
   Pitkäaikaiset saamiset 882,475.83 865,828.25
Lyhytaikainen
   Lyhytaikaiset saamiset 324,300.44 151,948.10

1,206,776.27 1,017,776.35
Emoyhtiöllä on USA:n tytäryhtiöltään merkittävä määrä saamisia. Näiden takaisinmaksusta on tehty
hallituksen hyväksymät pitkänajan tulosennusteisiin pohjautuvat kassavirtalaskelmat. Ennusteiden 
toteutumista on seurattu aktiivisesti. Kuluneella tilikaudella Nordic ID onnistui kasvattamaan USA:n tytäryhtiön myyntiä.

SIIRTOSAAMISET
   Henkilöstökulut 25,355.00 25,355.00 25,933.46 25,933.46
   Keskeneräiset projektit 0.00 0.00 62,189.00 62,189.00
   Avustusosuudet tuotekehitysprojekteista 11,589.70 11,589.70 77,997.70 77,997.70
   Muut siirtosaamiset 24,687.74 22,989.45 75,270.43 75,270.43
Yhteensä 61,632.44 59,934.15 241,390.59 241,390.59

PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista:
Koneiden ja kaluston poistosuunnitelmana on käytetty 15-20% jäännösarvopoistoa,  vastaten 3-7 vuoden poistoaikaa. 

Irtaimiston vähäiset myynnit merkitään kyseiseen taseryhmään menojäännöstä vähentämään.
Aineettomien hyödykkeiden ja ulkomaisten tytäryhtiöiden kaluston poistoaikana on käytetty 3-5  vuotta.

Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
Aineettomat hyödykkeet 01.01.19-31.12.19  % 01.01.19-31.12.19  % 01.04.18-31.12.18  % 01.04.18-31.12.18  %

Kehittämismenot
      Menojäännös tilikauden alussa 882,341.23 882,341.23 256,418.99 256,418.99
      Lisäykset 1,112,609.09 1,112,609.09 726,567.29 726,567.29
      Menojäännös ennen suunnitelman muk. poistoja 1,994,950.32 1,994,950.32 982,986.28 982,986.28
      Tilikauden poisto -351,036.81 -351,036.81 -100,645.05 -100,645.05
      Menojäännös tilikauden lopussa 1,643,913.51 1,643,913.51 882,341.23 882,341.23
   Aineettomat oikeudet
      Menojäännös tilikauden alussa 303,865.77 303,861.77 194,197.81 194,173.81
      Lisäykset 253,034.71 253,034.71 212,988.64 212,988.64
      Vähennykset 0.00 0.00 -20.00 0.00
      Menojäännös ennen suunnitelman muk. poistoja 556,900.48 556,896.48 407,166.45 407,162.45
      Tilikauden poisto -203,135.92 -203,135.92 -103,300.68 -103,300.68
      Menojäännös tilikauden lopussa 353,764.56 353,760.56 303,865.77 303,861.77
   Muut pitkävaikutteiset menot
      Menojäännös tilikauden alussa 16,764.17 16,764.17 30,970.45 30,970.45
      Menojäännös ennen suunnitelman muk. poistoja 16,764.17 16,764.17 30,970.45 30,970.45
      Tilikauden poisto -5,007.61 -5,007.61 -14,206.28 -14,206.28
      Menojäännös tilikauden lopussa 11,756.56 11,756.56 16,764.17 16,764.17
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2,009,434.63 2,009,430.63 1,202,971.17 1,202,967.17

Aineelliset hyödykkeet

   Koneet ja kalusto
      Menojäännös tilikauden alussa 415,221.81 406,681.38 377,362.20 367,066.20
      Lisäykset 273,525.65 271,943.59 89,318.23 88,794.07
      Vähennykset 0.00 0.00 -102.67 -102.67
      Menojäännös ennen suunnitelman muk. poistoja 688,747.46 678,624.97 466,577.76 455,757.60
      Tilikauden poisto -111,046.67 -108,698.18 -51,355.95 -49,076.22
      Menojäännös tilikauden lopussa 577,700.79 569,926.79 415,221.81 406,681.38

   Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä
      Menojäännös tilikauden alussa 10,707.76 10,707.76 0.00 0.00
      Lisäykset 41,387.01 41,387.01 10,707.76 10,707.76
      Menojäännös tilikauden lopussa 52,094.77 52,094.77 10,707.76 10,707.76
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 629,795.56 622,021.56 425,929.57 417,389.14

Nordic ID Oy
Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Y-tunnus: 0630456-6
Kotipaikka: Salo

Vakuudet ja vastuusitoumukset

YRITYSKIINNITYKSET
   Yhteensä 2,317,200.00 2,317,200.00 2,317,200.00 2,317,200.00

AVOIMET VALUUTTATERMIINIT JA OPTIOT

Yhtiöllä ei ollut tilinpäätöspäivänä 31.12.2019 avoimia valuuttatermiinejä tai valuuttaoptioita. 
Toteutuneiden valuuttasuojaustoimenpiteiden  vaikutus on kirjattu rahoitustuottoihin ja -kuluihin.  

MUUT VAKUUDET OMASTA PUOLESTA

Annettu vakuus
Vuokravakuudet, taseessa Muissa pitkäaik.saamisissa 26,219.74 26,219.74 8,697.76 8,697.76

26,219.74 26,219.74 8,697.76 8,697.76
LEASINGSOPIMUKSET

Leasingvuokria erääntyy maksettavaksi 
Seuraavan 12 kk:n vuokravastuu 71,146.37 30,522.82 37,497.00 17,178.92
1-5 v vuokravastuut 52,968.57 23,056.90 52,322.68 19,501.41

124,114.95 53,579.72 89,819.68 36,680.33

Liitetiedot henkilöstöstä Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19 01.04.18-31.12.18 01.04.18-31.12.18

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ

   Tilikauden aikana keskimäärin 50 42 48 41

JOHDON PALKAT JA PALKKIOT

   Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet yhteensä 288 904,9 euroa.

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
Tilintarkastuspalvelut 13,900.00 13,900.00 9,077.00 9,077.00
Muut palvelut 11,353.24 11,353.24 9,617.00 9,617.00
Tilintarkastajan palkkiot 25,253.24 25,253.24 18,694.00 18,694.00

Omistukset muissa yrityksissä

Yritys: Kotipaikka: Emoyhtiön omistus:

Nordic ID Iberia S.L. Madrid, 100%
   Espanja Osakepääoma

3.000,00 EUR

Nordic ID GmbH Herford, 100%
   Saksa Osakepääoma

25.000,00 EUR

Nordic ID Inc. Georgia, 100%
Yhdysvallat Osakepääoma

100.000,00 USD

Realin Oy (2590413-7)  rekisteröity 21.1.2014 Teekkarinkatu 7B 36 Omistus:4,5%
33720 Tampere, Osakepääoma
Suomi 10.000,00 EUR

Realin Oy:tä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän
kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6:12.2 §)
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Juha Reima

Nordic ID Oyj

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Salossa ___ / ___ 2020

___________________________ ___________________________
Jorma Lalla Mammu Kaario

 ___________________________  ___________________________
Juha Tiittanen Leevi Parsama

 ___________________________  ___________________________
Anna Toppari Veijo Komulainen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Toimintakertomus ja edellä esitetty tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Salossa  ____/____2020

KPMG Oy Ab

___________________________
Kimmo Antonen
KHT

Nordic ID Oy
Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Y-tunnus: 0630456-6
Kotipaikka: Salo

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19 01.04.18-31.12.18 01.04.18-31.12.18

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa 91,345.50 91,345.50 91,345.50 91,345.50
Osakepääoma tilikauden lopussa 91,345.50 91,345.50 91,345.50 91,345.50

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 43,654.50 43,654.50 43,654.50 43,654.50
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 43,654.50 43,654.50 43,654.50 43,654.50

Sidottu oma pääoma yhteensä 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 2,626,199.60 2,626,199.60 50,000.00 50,000.00
Maksullinen osakeanti 106,613.56 106,613.56 2,576,199.60 2,576,199.60
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 2,732,813.16 2,732,813.16 2,626,199.60 2,626,199.60

Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa -908,449.40 -88,144.90 862,407.51 1,587,669.14
Osingonjako 0.00 0.00 -146,000.00 -146,000.00
Omien osakkeiden hankinta 0.00 0.00 -257,246.00 -257,246.00
Omien osakkeiden myynti 25,000.00 25,000.00
Oikaisut edelliselle tilikaudelle 0.00 0.00 -67,911.00 -67,911.00
Muuntoero -15,043.11 0.00 -69,945.35 0.00
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa -898,492.51 -63,144.90 321,305.16 1,116,512.14

Tilikauden voitto/tappio -946,344.11 -892,469.03 -1,229,754.56 -1,204,657.04

Vapaa oma pääoma yhteensä 887,976.54 1,777,199.23  1,717,750.20 2,538,054.70  

Oma pääoma yhteensä 1,022,976.54 1,912,199.23  1,852,750.20 2,673,054.70  

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta -63,144.90
Tilikauden voitto/tappio -892,469.03
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 2,732,813.16
Aktivoidut kehittämismenot -1,643,913.51

133,285.72
Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 133.285,72 euroa, josta tilikauden tappio -892 469,03 euroa. 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19 01.04.18-31.12.18 01.04.18-31.12.18

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 0.00 0.00 152,000.00 152,000.00

Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö
01.01.19-31.12.19 01.01.19-31.12.19 01.04.18-31.12.18 01.04.18-31.12.18

VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE
Lyhytaikainen
   Lyhytaikaiset velat 128,715.63 48,204.00

128,715.63 48,204.00

SIIRTOVELAT
   Henkilöstökulut 615,774.12 615,774.12 724,905.80 724,905.80
   Muut siirtovelat 39,290.26 17,340.26 102,289.72 87,050.72

655,064.38 633,114.38 827,195.52 811,956.52

PÄÄOMALAINAT

Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot

Yhtiö on tehnyt kaksi pääomalainasopimusta vuonna 2019. Pääomalainojen yhteissumma on 75 000 euroa. Pääomat on saatu yhtiön lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä.
Pääomalainan ehdoista säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 12. luvussa.

Lainojen ehtojen mukaan
1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella.
2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä 
maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. 
3) yhtiö ei ole antanut pääoman tai koron osalta vakuutta. 
4) velka ja sen korot maksetaan 1.3.2021.
5) mikäli kohdan 2 ehdot eivät täyty, on lainansaajilla oikeus tehdä uusi sopimus uudesta pääomalainasta. Tällöin kertyneet korot tullaan lisäämään lainapääomaan.

Pääomalainoille sovittu vuotuinen korko on 10%. Lainoille ei ole kertynyt kuluksi kirjaamatonta korkoa.
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Nordic ID Oyj:n yhtiökokoukselle 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Nordic ID Oyj:n (y-tun-
nus 0630456-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2019. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että 
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 
ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa 
oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön 
toiminnan tulok sesta ja taloudellisesta asemasta 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvän tilintarkas tustavan mukaisia velvollisuuksiam-
me kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan vel-
vollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme 
riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä 
niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkas-
tusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme 
mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohta-
jan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laa-
timisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne kat-
sovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laaties-
saan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin 
kykyä jatkaa toimin taansa ja soveltuvissa tapauksissa 
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuu-
teen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 

jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toimin-
nan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai 
konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei 
ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus 
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin-
käytöksestä tai vir heestä johtuvaa olennaista vir-
heellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkas tustavan 
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheel-
lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, 
ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin 
tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan ta-
loudellisiin pää töksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpää-
töksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastuk-
seen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkas-
tuksen ajan. Lisäksi:

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel-
lisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin 
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja han-
kimme lausuntomme pe rustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 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 esittämät-
tä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka 
sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

—  Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannal-
ta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittele maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituk-
sessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyh-
tiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 
kohtuullisuutta. 

TILINTARKASTUSKERTOMUS

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpää-
tös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, 
ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellais-
ta tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista 
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epä 
varmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintar-
kastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittä-
viä, mukauttaa lau suntomme. Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastai-
set tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan 
toimintaansa.

— Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämista-
paa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilin-
päätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia 
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

— Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta 
informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilin-
tarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, 
mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkit-
tävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkas-
tuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaa-
tiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuk-
sen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta 
informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio 
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olen-
naisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai 
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheel-
listä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko 
toiminta kertomus laadittu sen laatimiseen sovelletta-
vien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakerto mus on laadittu toimintakertomuksen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johto-
päätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. 
Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Turussa 17. maaliskuuta 2020 

KPMG OY AB 

Kimmo Antonen 
KHT 
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Kaupan kassalla tehokkaammin, nopeammin ja mukavammin.

Itsepalvelukassat ovat tuttu näky marketeissa, mutta viivakoodipohjaisina ne koetaan usein kömpelöiksi. Kun tuotteissa 
on viivakoodin sijaan RFID-tunnisteet, lukija tunnistaa ne suoraan ostoskärrystä, kauppakassista tai jopa suljetusta 
repusta ja maksaminen sujuu noin 15 kertaa nopeammin kuin viivakooditeknologialla.

Kauppa etsii jatkuvasti kulusäästöjä.

Itsepalvelukassat ovat hyvä esimerkki siitä, miten teknologia saa aikaan säästöjä henkilöstökuluissa ja mahdollistaa 
kaupan palvelut paikoissa, joissa ne eivät aiemmin ole olleet kannattavia. Täysin automatisoidut ja miehittämättömät 
kaupat ovat kehityksen seuraava askel, ja siinäkin RFID-teknologia on keskiössä. RFID-teknologia yleistynee ensin mm. 
huoltoasemilla, suppeamman valikoiman kioskeissa ja hotelleissa. 

Muotiteollisuuden saatava ylituotanto kuriin.

Vaate- ja muotiteollisuuden ympäristökuormitus, erityisesti ylituotanto, on ollut otsikoissa pitkään. RFID-teknologialla ja 
sitä tukevilla ohjelmistoilla tuotevirtojen hallitseminen helpottuu ja ylituotantoa voidaan torjua. Toisaalta vaatteiden 
kierrätys- ja vuokrauspalvelut ovat yleistyneet ja hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi vaatteiden saatavuudesta 
tulee olla reaaliaikaista tietoa. Vain RFID-teknologia täyttää nämä vaatimukset.

RFID-teknologia yleistyy, digitalisaatiolle ei näy rajoja.

Digitalisoituminen muuttaa edelleen voimakkaasti eri toimialojen arvoketjuja. RFID-tunnisteiden hintojen laskun ja 
parantuneen luotettavuuden ansiosta RFID on teknologiana saavuttanut kriittisen massan. RFID-pohjaisilla palvelurat-
kaisuilla yritykset voivat tehostaa huomattavasti tuotanto- ja palveluprosessejaan ja monia toimintoja voidaan automati-
soida kokonaan. Esimerkiksi monikanavainen kaupankäynti edellyttää reaaliaikaista tuotevirtojen seurantaa, jotta 
verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden varastot pysyvät synkronoituina. Kauppias voi näin varmistaa, että hyllyissä on 
aina oikeat määrät tuotteita oikeaan aikaan.

Tuotteiden alkuperä pystyttävä todentamaan.

Yhä useammalta tuotteelta edellytetään luotettavasti todennettua tietoa sen alkuperästä. Esimerkiksi elintarvikkeissa ja 
lääkkeissä on kyettävä aukottomasti osoittamaan missä, milloin ja kenen toimesta tuote on valmistettu. 

Asiakkaat vasta löytämässä RFID:n mahdollisuudet. 

RFID-teknologia nousi suuren yleisön tietoon vuosituhannen vaihteessa. Tuolloin RFID-tunnisteista saatavaa tietoa ei 
voitu vielä hyödyntää pilvipohjaisissa ratkaisuissa tai linkittää toiminnanohjausjärjestelmiin. Myös tunnisteiden hinnat 
olivat korkeat. Tänään RFID-teknologia on kuitenkin valjastettu menestyksekkäästi hyötykäyttöön eri toimialoilla ja 
siihen tehdyn sijoituksen tuotto on moninkertainen 15-20 vuoden takaiseen verrattuna. Accenturen Transforming 
Modern Retail -selvityksen (2018) mukaan vähittäiskauppa on saanut keskimäärin 9,2 % tuoton RFID-investoinneilleen.
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