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Aallon Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2022
Aallon Group Oyj

Yhtiötiedote 16.2.2023 klo 8.00

Aallon Group Oyj:  
Odotusten mukaista kaksinumeroista 
kasvua - Liikevaihto kasvoi 19,5 %

Tammi-joulukuun 2022 lukujen 
yhteenveto
 • Liikevaihto oli 29,3 milj. euroa (24,5), kasvua 

19,5 %. Merkittävä osa kasvusta syntyi 
tehdyistä yritysostoista.

 • Vertailukelpoinen käyttökate1 oli 3,8 milj. 
euroa (2,9), vertailukelpoinen käyttökate-
marginaali oli 12,8 % (12,0 %).

 • Käyttökate oli 3,5 milj. euroa (2,9), käyttöka-
temarginaali oli 11,9 % (11,6 %).

 • Liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (1,5), liikevoitto-
marginaali oli 5,9 % (6,2 %).

 • Kauden tulos oli 1,1 milj. euroa (0,9).

 • Osinkoehdotus 0,21 euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.1.-
31.12.2021 lukuja

Heinä-joulukuun 2022 lukujen 
yhteenveto
 • Liikevaihto oli 13,8 milj. euroa (12,1), kasvua 

13,8 %. Merkittävä osa kasvusta syntyi 
tehdyistä yritysostoista.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,4 milj. 
euroa (1,3), vertailukelpoinen käyttökate-
marginaali oli 10,3 % (10,6 %).

 • Käyttökate oli 1,2 milj. euroa (1,2), käyttöka-
temarginaali oli 8,8 % (9,9 %).

 • Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (0,4), liikevoitto-
marginaali oli 2,5 % (3,6 %).

 • Kauden tulos oli 0,1 milj. euroa (0,2).

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.7.-
31.12.2021 lukuja

Tilikauden keskeiset tapahtumat
 • Rakennus-Rätinki Oy:n osakekannan osto 

tammikuun 2022 alussa

 • Tiliamppari Oy:n liiketoiminnan osto helmi-
kuun 2022 alussa

 • Vähemmistösijoitus Kasvun Kaverit Oy:öön 
helmikuussa 2022

 • Aallon Portti –palvelun lanseeraus talous- 
ja palkkahallinnon tiedonjakamiseen sekä 
sujuvaan yhteydenpitoon asiakkaiden kans-
sa helmikuussa 2022

 • HM-Tilipalvelu Oy:n liiketoiminnan osto 
maaliskuun 2022 alussa.

 • Yhtiökokouksessa hallituksen uusiksi jäse-
niksi Anni Ronkainen ja Miia Sarkola. Reijo 
Lehtimäki jäi pois hallituksesta

 • Aluejohtaja Sanna Mäkinen nimitettiin 
johtoryhmän jäseneksi maaliskuussa 2022

 • Pirkkalan tilitoimisto Ky:n liiketoiminnan 
osto huhtikuun 2022 alussa

 • Yritysostoihin tarkoitetun rahoitussopimuk-
sen jatkosta sopiminen Danske Bank Oyj:n 
kanssa huhtikuussa 2022

 • Peca Oy:n liiketoiminnan osto syyskuun 
2022 alussa.

 • Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n liiketoimin-
nan osto marraskuun 2022 lopussa

 • Tilitoimisto Rousu Oy:n liiketoiminnan osto 
joulukuun 2022 alussa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
 • Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päätty-

misen jälkeen.

1) Vaihtoehtoista tunnuslukua vertailukelpoinen käyttökate on oikaistu ilmoittamalla luku ennen poikkeuksellisia ylimmän johdon vaihdoksiin, toiminto-
jen uudelleenjärjestelyihin sekä ulkoisen laskennan kehittämiseen liittyviä kulueriä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on tarkemmin avattu laadintaperiaat-
teissa.



Avainluvut

Konserni 1-12/2022 7-12/2022 1-12/2021 7-12/2021

Liikevaihto, 1 000 € 29 311 13 794 24 537 12 121

 Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € 3 759 1 420 2 935 1 282

% liikevaihdosta 12,8 % 10,3 % 12,0 % 10,6 %

Käyttökate, 1 000 € 3 494 1 212 2 857 1 204

% liikevaihdosta 11,9 % 8,8 % 11,6 % 9,9 %

Liikevoitto, 1 000 € 1 722 342 1 521 436

% liikevaihdosta 5,9 % 2,5 % 6,2 % 3,6 %

Henkilökunnan määrä kauden lopussa¹ 350 350 335 335

Omavaraisuusaste % 60,7 % 60,7 % 64,9 % 64,9 %

Nettovelkaantumisaste % -8,5 % -8,5 % -18,7 % -18,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,2 % 2,4 % 12,5 % 3,6 %

Osakekohtainen tulos, € ² 0,27 0,03 0,24 0,05

Taseen loppusumma, 1 000€ 20 466 20 466 17 464 17 464

1)   Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.

2)  Osakekohtainen tulos on esitettynä katsauskauden keskimääräisen osakemäärän mukaan laskettuna.
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Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

jälkeen uuden epävarmuuden ajan. Sodalla 
on ollut tähän mennessä suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia muun muassa energiakustan-
nuksiin, erilaisiin materiaalivirtoihin ja muihin 
tuotannontekijöihin, jotka ovat puolestaan 
näkyneet hinnankorotuksina ja luoneet 
laajaa-alaista inflaatiopainetta yhteiskunnas-
samme.

Epävarmuudesta huolimatta emme ole aina-
kaan vielä määritelmällisesti ajautuneet pelät-
tyyn taantumaan. Näyttää kuitenkin siltä, että 
esimerkiksi investointipäätöksiä on useilla 
toimialoilla lykätty. Tästä yhdeksi esimerkik-
si voi mainita rakennusalan, jossa rakennus-
lupahakemukset ovat vähentyneet ja joitain 
uusia projekteja lykätty. Samaan aikaan 
muun muassa energian hintakehitys näyt-
tää tasaantuneen ja alentuneen huipustaan. 
Lisäksi kuluttajien luottamus tulevaisuuteen 
tuntuu vahvistuneen. Ainakin osa suomalai-
sista yrityksistä on epävarmuudesta huoli-
matta jopa erinomaisessa tuloskunnossa. 
On siis liian aikaista arvioida, mihin suuntaan 
yleinen taloustilanne kehittyy ja minkälaisia 
heijastevaikutuksia sillä tulee olemaan koko-

Vuoden 2022 aikana maailmalla tapahtu-
neista mullistuksista huolimatta oma liike-
toimintamme noudatti varsin tarkasti omia 
keskipitkän aikavälin kasvutavoitteitamme. 
Liikevaihtomme kasvoi lähes 20 % edellis-
vuoteen nähden. Vertailukelpoisessa käyt-
tökatteessa saavutimme nyt 12,8 % tason. 
Kasvumme syntyi edelleen merkittäviltä osin 
onnistuneista yritysjärjestelyistä. Onnistuim-
me jälleen houkuttelemaan seitsemän kans-
samme samanhenkisiä tilitoimistoa liittymään 
osaksi Aallon Groupia. Vuoden 2022 aikana 
mukana oli myös orgaanista kasvua. Epävar-
massa maailmantilanteessa olen tyytyväinen 
päättyneen tilikauden lukuihin ja erityisen 
kiitollinen kaikesta siitä työstä, jonka ammat-
tilaisemme ovat sen eteen tehneet.

Tavoitteiden mukaisesta kasvusta huolimatta 
on hyvä muistuttaa, että toimimme defensii-
visellä ja jälkisyklisellä tilitoimistoalalla, jonka 
menestys on kuitenkin osittain sidoksissa ylei-
seen talouden kehitykseen ja ennen kaikkea 
omien asiakkaidemme menestykseen.

Venäjän aloittama brutaali hyökkäysso-
ta Ukrainassa laukaisi heti koronaviruksen 
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naisuudessaan hyvin hajaantuneessa asiakas-
kunnassamme. Oman toimialamme työmark-
kinatilanteeseen löytyi äskettäin ratkaisu, 
mutta yleiseen kehityssuuntaan vaikutta-
vat edelleen käynnissä olevat työmarkkina-
neuvottelut, joiden lopputulemalla voi olla 
suuriakin vaikutuksia etenkin työvoimainten-
siivisillä toimialoilla.

Vuoden 2022 aikana koronavirus kävi läpi 
suuren osan kansasta ja on ilmeistä, että 
sairauspoissaolojen määrä lisääntyi yhteiskun-
nassa. Tämä näkyi myös meillä. Mikäli uusia 
vakavia tautimuunnoksia ei ilmaannu, näyt-
täisi koronavirus jäävän vähitellen taka-alalle 
ja tilanne yhteiskunnassa sen osalta edelleen 
normalisoituvan. 

Omassa toiminnassamme olemme jatka-
neet strategiassamme korostuvien asiakas-
tyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden 
teemojen ympärillä työskentelyä. Vuoden 
2022 laajan asiakastyytyväisyyskyselymme 
mukaan asiakkaamme ovat hyvin tyytyväisiä 
ammattilaistemme tuottamaan henkilökoh-
taiseen ja kasvolliseen asiantuntijapalveluun. 
Tärkeimpänä onnistumisen mittarina pidäm-
me asiakaslojaliteettia mittaavaa NPS-indek-
silukua, joka oli tämän vuoden mittauksessa 
pienestä notkahduksesta huolimatta edel-
leen erinomaisella tasolla NPS 56. Iloksi on 
todettava, että myönteistä muutosta näim-
me erityisesti niillä osa-alueilla, joihin olemme 
ohjanneet kehityspanostuksia vuosien 2021 ja 
2022 aikana. Näitä ovat etenkin palkkapalve-
luidemme kehityshankkeet sekä panostukset 
sähköisen taloushallinnon kehitykseen, kuten 
Aallon Porttiin.

Lanseerasimme alkuvuodesta asiakkaidem-
me sähköisten taloushallinnon tarpeiden 
ratkaisemiseksi kehittämämme Aallon Portin. 
Vuoden aikana olemme onnistuneet edistä-
mään järjestelmän käyttöönottoa suunnitel-
mallisesti ensin Helsingin alueyhtiössämme 
ja sen jälkeen askeleittain myös muilla alueilla. 
Järjestelmän käyttäjämäärät ovat lisääntyneet 
tasaista tahtia ja tällä hetkellä Aallon Porttia 
käyttää jo merkittävä osa asiakaskunnastam-
me. Laajeneva käyttö puolestaan tarjoaa meil-
le erinomaisia eväitä ja ymmärrystä siitä, mitä 
muita asiakaskokemusta ja työtehoa paranta-
via ratkaisuita voimme järjestelmämme päälle 
tulevaisuudessa kehittää.

Asiakkaille lupaamamme laadukkaan ja 
kasvollisen palvelun tuottamisesta ei tuli-

si mitään ilman motivoitunutta, osaavaa ja 
tyytyväistä henkilöstöämme. Vuonna 2022 
laaja henkilöstötyytyväisyystutkimuksemme 
osoitti, että olemme onnistuneet viemään 
kehityskohteiksi valitsemiamme teemoja 
eteenpäin. Erityiskiitosta henkilöstöltämme 
saavat etenkin omat esihenkilöt, joiden osaa-
misen kehittämiseen olemme viimevuoden 
aikana panostaneet merkittävästi.

Alkukesästä 2022 lanseerasimme myös Aallon 
Groupin arvot, jotka määrittelimme kuluneen 
vuoden aikana. Arvotyö itsessään tehtiin 
henkilöstömme kanssa yhteistyössä siten, 
että koko joukkueemme pääsi osallistumaan 
prosessiin. Lopputuloksena Aallon Groupil-
le syntyi selkeästi meidän itsemme näköiset 
arvot, joiden takana on helppo seistä. Uudet 
arvomme ovat: Osaan, Palvelen, Huolehdin, 
Kehityn - Tilitoimistoni. Avaamme arvojamme 
ja arvoprosessiamme tarkemmin myöhem-
min julkaistavassa vuosikertomuksessamme.

Kuten mainittu, suuri osa kasvustamme syntyi 
myös vuonna 2022 onnistuneiden yritysjärjes-
telyiden seurauksena. Päättyneen tilikauden 
aikana teimme yhteensä seitsemän varsi-
naista yritysostoa, jonka lisäksi hankimme 
vähemmistöosuuden yhdestä tilitoimistos-
ta. Yritysjärjestelyissä noudatamme omaa 
malliamme, jossa pyrimme ennen kaikkea 
varmistamaan meidän ja joukkoomme liitty-
vän organisaation kulttuurien yhteensopivuu-
den ja tekijöiden sitoutumisen yhteiseen tule-
vaisuuteen. Kokemuksemme mukaan tämä 
helpottaa integraatiota ja tarjoaa hyvät edel-
lytykset myös asiakassuhteiden jatkuvuudelle 
myös palvelukulttuurin ja asiakasodotusten 
kohdatessa. 2022 aikana tehtyjen yritysjärjes-
telyiden seurauksena toimintamme laajeni 
myös uusiin palvelupisteisiin muun muas-
sa Kotkassa ja useammalla paikkakunnalla 
Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä tarjoaa meille 
tulevaisuudessa kiinnostavia mahdollisuuk-
sia myös paikallisesti tuotettujen kasvollisten 
palveluiden tarjoamiseen uusilla alueilla.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen vuoden 
2022 aikana saavuttamaamme kehitykseen. 
Varovaisen positiivisia uutisia kuunnellessani, 
tarkastelen tulevaisuutta aavistuksen myön-
teisemmällä mielellä kuin vielä puoli vuotta 
sitten. Näin jälkisyklisellä alalla toimiessamme 
on kuitenkin liian aikaista huokaista helpotuk-
sesta vaikeasti ennakoitavan Venäjän jatkaes-
sa edelleen brutaalia hyökkäyssotaansa Ukrai-
nassa.
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Liiketoimintamalli
Aallon Groupin liiketoiminta perustuu tili-
toimistopalveluiden ja niitä tukevien asian-
tuntijapalveluiden tarjoamiseen Suomessa 
toimiville yrityksille. Valtakunnanlaajuisesti 
tarjottavia palveluita tuotetaan asiakasta lähel-
lä sijaitsevissa paikallistoimistoissa, eneneväs-
ti digitaalisena ja kuukausittain laskutettava-
na palvelukokonaisuutena. Valtaosa yhtiön 
liikevaihdosta perustuu taloushallintopalvelui-
den tuottamiseen.

Aallon toimintamallin mukaan asiakkaalla on 
aina suora yhteys hänelle nimettyyn omaan 
asiantuntijaan ja asiantuntijatiimiin, joka 
vastaa asiakkaalle tuotettavista palveluista. 
Nimetyllä asiantuntijamallilla vahvistetaan 
asiantuntijatiimin ymmärrystä asiakkaan liike-
toiminnasta ja parannetaan palvelun laatua ja 
tehokkuutta sekä rakennetaan luottamuksel-
lista ja pitkäkestoista asiakassuhdetta.

Asiakkaan liiketoimintaa ymmärtävän ja 
konsultoivan henkilökohtaisen palvelun lisäksi 
Aallon Groupin toimintamallin keskeisiin osiin 
kuuluu taustaprosessien kokonaisvaltainen 
digitalisointi ja älykäs tehostaminen, jonka 
yksi osa on yhtiön itse kehittämä sähköisen 
taloushallinnon ratkaisu Aallon Portti.

Strategia
Aallon Group tarjoaa yrityksille taloushallinnon 
palveluita päivittäisistä tehtävistä korkean 
lisäarvon palveluihin. Yhtiön asiakaskohderyh-
mää ovat erityisesti vaativaa ja erikoistunutta 
asiantuntemusta ja henkilökohtaista palve-
lua arvostavat pienet ja keskisuuret yritykset 
Suomessa. 

Strategiassa keskeisessä roolissa on korkea 
henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys. Tätä pyri-
tään kehittämään muun muassa keskittymäl-
lä laadukkaiden ja henkilökohtaisten asian-
tuntijapalveluiden tarjoamiseen, prosessien 
digitalisointiin ja tehostamiseen sekä henki-
löstötyytyväisyyden, osaamisen ja työhyvin-
voinnin kehittämiseen.

Orgaanisen kasvun lisäksi Aallon Group 
tavoittelee kasvua yritysostojen kautta. Yhtiö 
tarjoaa konsolidoituvalla tilitoimistomarkki-
nalla toimiville tilitoimistoyrittäjille uudenlai-
sen tavan liittyä mukaan yrittäjähenkiseen 
kasvutarinaan.

Liikevaihto, 
kannattavuus ja 
tuloskehitys
Aallon Groupin liikevaihto kasvoi tammi-jou-
lukuussa 2022 19,5 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Liikevaihto kasvoi 4,8 milj. euroa 
ja oli 29,3 milj. euroa (24,5). Liikevaihdon kasvu 
johtui pääosin tehdyistä yritysostoista. 

Materiaalit ja palvelut olivat tilikaudella 3,1 milj. 
euroa (2,3), ollen 10,6 % liikevaihdosta (9,2 %). 
Henkilöstökulut olivat tilikaudella 18,1 milj. 
euroa (15,5). Henkilöstökulut olivat 61,8 % liike-
vaihdosta (63,2 %). Materiaali- ja palvelukulu-
jen kasvuun ja vastaavasti henkilöstökulujen 
suhteellisen osuuden pienenemiseen vaikut-
tivat edelleen erityisesti sähköisessä talous-
hallinnossa olevien asiakkuuksien suhteelli-
sen osuuden kasvu.

Liiketoiminnan muut kulut olivat tilikaudella 
4,7 milj. euroa (4,0), eli 15,9 % (16,2 %) suhteessa 
liikevaihtoon. 

Yhteisiin tuotantojärjestelmiin liittyviä muita 
kuluja sekä näiden kehitykseen liittyvään sisäi-
sen työn kuluja aktivoitiin taseeseen kehitys-
menoiksi tilikauden aikana yhteensä 0,2 milj. 
euroa. Hankkeet edistävät käyttöaikanaan 
Aallon Group -konsernin strategian ja tavoit-
teiden toteuttamista kilpailukykykehityksen 
ja palvelutarjonnan laajenemisen kautta. 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tilikaudella 
-0,27 milj. euroa (-0,25).
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Konsernin tase, 
rahoitus ja rahavirta
Yhtiön taseen loppusumma oli tilikauden 
päättyessä 20,5 milj. euroa (17,5). Omavarai-
suusaste oli tilikauden lopussa 60,7 % (64,9 %) 
ja nettovelkaantumisaste -8,5 % (-18,7 %).  

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korko-
jen ja välittömien verojen jälkeen tilikaudella 
oli 3,9 milj. euroa (2,5). Rahavirran kehittymi-
seen vaikuttivat edelleen sekä positiivinen 
tuloskehitys että käyttöpääomaan sitoutunei-
den varojen positiivinen kehitys.

Tilikauden lopussa konsernin likvidit rahavarat 
olivat 2,9 milj. euroa (3,1). Konsernilla on 1,8 milj. 
euroa korollista velkaa (1,0), ja tämän lisäksi 
käyttämätöntä luottolimiittiä 5,0 milj. euroa, 
jonka käyttöaikaa on jäljellä 31.5.2024 asti. 
Limiitistä nostetut luotot on tarkoitus konver-
toida 3-5 vuoden velkakirjalainoiksi, kuten 
toimittiin aiemmankin limiittisopimuksen 
kanssa. Sopimus mahdollistaa Aallon Grou-
pille velkavivun hyödyntämisen yritysostoja 
tehdessä. Sopimukseen liittyy myös pank-
kitakauslimiitti vuokravakuuksille, joka niin 
ikään turvaa yhtiön kasvuvalmiuksia näiltä 
osin. Rahoitusjärjestelyyn liittyy tavanomaisia 
nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä 
velkaantumisasteeseen perustuvia kovenant-
teja, joiden ehdot täyttivät 31.12.2022 tarkaste-
lussa. Seuraava tarkasteluhetki on 30.6.2023. 
Korollisista 1,8 milj. euron pankkilainoista 0,40 
milj. euroa erääntyy seuraavan 12 kuukauden 
aikana.

Toteutetut 
yrityskaupat
Vuoden 2022 aikana Aallon Group Oyj jatkoi 
kasvustrategiansa mukaisten yrityskauppo-
jen toteuttamista. Tilikaudella toteutettiin 
kahdeksan erillistä yritysjärjestelyä. Kuudes-
sa liiketoimintakaupassa ja yhdessä osake-
kaupassa Aallon Groupin palvelukseen siirtyi 
yhteensä 43 henkilöä. Näiden lisäksi hankittiin 
osuus Kasvun Kaverit Oy:n osakekannasta.

Yritysjärjestelyt toteuttivat Aallon Groupin 
kasvustrategiaa ja vahvistivat yhtiön voima-
varoja etenkin Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja 
Pohjois-Suomen alueilla. Tehdyillä yritysjärjes-
telyillä oli positiivinen vaikutus Aallon Groupin 
liikevaihtoon ja käyttökatteeseen tilikaudella.

Rakennus-Rätinki Oy:n yrityskauppa 
Pohjois-Suomessa 3.1.2022

Kauppahinta ostetusta osakekannasta oli 
0,50 milj. euroa, josta 0,4 milj. euroa suoritet-
tiin käteisellä ja loppu suuntaamalla yhteensä 
8 580 osakkeen osakeanti Rakennus-Rätinki 
Oy:n pääomistajille. Aallon Groupin tytäryhtiö 
Aallon Rätinki Oy:n omistus yhtiöstä ennen 
kauppaa oli noin 20 % ja järjestelyn jälkeen 
Aallon Group –konserni omistaa yhtiön koko 
osakekannan. Rakennus-Rätinki Oy työllisti 5 
henkilöä. 

Tiliamppari Oy:n liiketoimintakauppa 
Helsingissä 1.2.2022 

Kauppahinta oli noin 0,9 milj. euroa, josta noin 
0,74 milj. euroa suoritettiin käteisellä ja loppu 
noin 0,19 milj. euroa suuntaamalla yhteensä 
16 059 osakkeen osakeanti Tiliamppari Oy:lle. 
Kaupantekohetkellä Tiliamppari Oy työllisti 4 
ammattilaista.

Kasvun Kaverit osakekauppa 
Pohjois-Suomessa 16.2.2022

Aallon Group Oyj:n tytäryhtiö hankki 20 % 
Kasvun Kaverit Oy:n osakekannasta. Kasvun 
Kaverit Oy:stä tuli Aallon Rätingin osakkuusyri-
tys jatkaen toimintaansa itsenäisenä yritykse-
nä omalla brändillään.
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HM-Tilipalvelut Oy 
liiketoimintakauppa Helsingissä 
1.3.2022 

Kauppahinta oli noin 1,14 milj. euroa, josta noin 
0,91 milj. euroa suoritettiin käteisellä ja loppu 
noin 0,23 milj. euroa suuntaamalla yhteensä  
21 845 osakkeen osakeanti HM-Tilipalvelu Oy:l-
le. Kaupantekohetkellä HM-Tilipalvelu työllisti 
10 ammattilaista.

Pirkkalan Tilitoimisto Ky 
liiketoimintakauppa Pirkanmaalla 
1.4.2022 

Aallon Tampere Oy hankki itselleen Pirkkalan 
Tilitoimisto Ky:n liiketoiminnan. Kaupanteko-
hetkellä Pirkkalan tilitoimisto työllisti 4 henki-
löä. 

Peca Oy:n liiketoimintakauppa 
Pohjois-Suomessa 5.9.2022 

Aallon Rätinki Oy hankki itselleen Peca Oy:n 
liiketoiminnan. Kaupantekohetkellä Peca työl-
listi 3 henkilöä. 

Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n 
liiketoimintakauppa Kotkassa 
30.11.2022 

Kauppahinta oli noin 0,33 milj. euroa, josta noin 
0,26 milj. euroa suoritettiin käteisellä ja loppu 
noin 0,07 milj. euroa suuntaamalla yhteensä 
6 664 osakkeen osakeanti Tilitoimistopalvelut 
Meritili Oy:lle. Kaupantekohetkellä Tilitoimis-
topalvelut Meritili työllisti 5 ammattilaista.

Tilitoimisto Rousu Oy:n 
liiketoimintakauppa Pohjois-
Suomessa 1.12.2022 

Kauppahinta oli 1,05 milj. euroa, josta 0,84 
milj. euroa suoritettiin käteisellä ja loppu noin 
0,21 milj. euroa suuntaamalla yhteensä 21 532 
osakkeen osakeanti Tilitoimisto Rousu Oy:lle. 
Kaupantekohetkellä Tilitoimisto Rousu työllis-
ti 12 ammattilaista.

Henkilöstö, 
johtoryhmä ja hallitus
Aallon Group -konsernin palveluksessa oli 
31.12.2022 kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutet-
tuna 350 henkilöä (31.12.2021 335 henkilöä). 
Konserni panostaa positiivisen yrityskulttuu-
rin muodostamiseen, henkilöstön osaamisen 
kehittämiseen ja työviihtyvyyteen. Henkilös-
töön suunnattujen toimien tavoitteena on 
rakentaa myönteistä työnantajamielikuvaa ja 
houkutella kokeneita taloushallinnon ammat-
tilaisia sekä vastavalmistuneita, innovatiivisia 
alan uudistajia yhtiön palvelukseen.

Yhtiökokouksessa 18.3.2022 valittiin hallituk-
sen uusiksi jäseniksi Anni Ronkainen ja Miia 
Sarkola. Hallituksen jäsen Reijo Lehtimäki oli 
ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä valit-
taessa hallitusta vuonna 2022.

Yhtiön hallituksen muodostavat hallituksen 
puheenjohtaja Tapani Aalto sekä hallituksen 
jäsenet Timo Koskinen, Ville Rantala, Anni 
Ronkainen ja Miia Sarkola.

Hallitukseen valinnan seurauksena Sarkola 
luopui jäsenyydestään johtoryhmässä. Sarko-
lan tilalle johtoryhmään nimitettiin 22.3.2022 
Keski-Suomen aluejohtaja Sanna Mäkinen.

Aallon Group -konsernin johtoryhmän 
muodostavat toimitusjohtaja Ari Kelloniemi, 
markkinointi- ja myyntijohtaja Antero Aalto, 
aluejohtaja Aki Korkka, group business cont-
roller Mikko Saarnio, aluejohtaja Mikko Sipilä, 
aluejohtaja Sanna Mäkinen, aluejohtaja Kris-
tiina Timperi, HR-johtaja Miia Siukkola ja alue-
johtaja Esa Takala.
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Osakkeet ja 
osakkeenomistajat

Liikkeeseen lasketut osakkeet ja 
osakepääoma
Aallon Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä 
tilikauden lopussa, keskimäärin tilikauden 
aikana ja keskimäärin viimeisimmällä puoli-
vuotisjaksolla vertailulukuineen on esitetty 
seuraavassa taulukossa.

2022 2021

Osakkeita 31.12. 3 907 561 3 832 881

Keskimäärin tilikaudella 3 872 318 3 791 734

Keskimäärin 1.7.-31.12. 3 880 676 3 829 589

Kaupankäynti osakkeella
Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeise-
nä kaupankäyntipäivänä 31.12.2022 oli 10,45 
euroa. Aallon Group Oyj:n markkina-arvo 
katsauskauden lopussa oli 40,8 milj. euroa.

Hallituksen valtuutukset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 18.3.2022 
valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enin-
tään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta 
tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useam-
massa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuu-
tuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla 
omalla pääomalla. Hallitus voi valtuutuksen 
nojalla päättää osakkeiden hankkimisesta ja 
pantiksi ottamisesta myös muuten kuin osak-
keenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa.

Tämän lisäksi yhtiön hallitus valtuutettiin päät-
tämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoi-
tettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla 
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla 
enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 
26 prosenttia yhtiön tämänhetkisten osakkei-
den määrästä. Valtuutusta voidaan käyttää 
osana yhtiön strategian mukaisten yritysosto-
jen toteuttamista, osana henkilöstön kannus-
tin- tai palkitsemisjärjestelyä tai muihin halli-
tuksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus 
koskee sekä uusien osakkeiden antamista 
että omien osakkeiden luovuttamista. 
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Osakkeenomistajat Osakemäärä Osuus 

1. Oy Dirigo¹ 874 660 22,4 %

2. Sarkola Miia Marika 200 338 5,1 %

3. Rake Oy 185 000 4,7 %

4. Punkka Timo Heikki Antero 181 600 4,6 %

5. Lehtimäki Reijo Kalevi 142 182 3,6 %

6. Salonen Simo Juhani Ilmari 134 562 3,4 %

7. Kelloniemi Ari Matias 132 465 3,4 %

8. Sijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 121 914 3,1 %

9. Lehtimäki Elina Orvokki 74 495 1,9 %

10. Lehtimäki Merja-Liisa Orvokki 71 091 1,8 %

10 suurinta yhteensä 2 118 307 54,2 %

KAIKKI OSAKKEET YHTEENSÄ 3 907 561 100,0 %

Tilikauden päättyessä Aallon Group Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.

Yhtiökokous 18.3.2022
Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestet-
tiin väliaikaisen lain 677/2020 nojalla poik-
keuksellisin kokousmenettelyin 18.3.2022. 
Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 
tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tili-
kaudelta 1.1.-31.12.2021. Yhtiökokous päätti 
lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärästä ja 
valinnasta, tilintarkastajan valinnasta, halli-
tuksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista 
sekä hallituksen ehdotuksen mukaisen 0,20 
euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. 
Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen valtuut-
tamisesta päättämään omien osakkeiden 
hankinnasta ja pantiksi ottamisesta sekä 
osakeannista, optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta. 

1) Hallituksen puheenjohtaja Tapani Aallon määräysvaltayhteisö

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli 31.12.2022 yhteensä 2 127 omistajaa.

Alla on esitetty taulukko 10 suurimmasta osakkeenomistajasta 31.12.2022.

Hallituksen esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä
Konsernin emoyhtiön Aallon Group Oyj:n jako-
kelpoiset varat 31.12.2022 olivat 13 406 890,04 
euroa, josta tilikauden voittoa oli 1 269 493,62 
euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa makse-
taan 0,21 euroa / osake. Ehdotettu osingonjako 
vastaa noin 65 % emoyhtiön tilikauden tulok-
sesta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden 
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennai-
sia muutoksia.
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Riskit ja epävarmuustekijät
Aallon Group -konserni on tunnistanut toimin-
taympäristössään ja liiketoiminnassaan 
seuraavia keskeisimpiä riskejä, jotka voivat 
negatiivisesti vaikuttaa konsernin liiketoi-
mintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen 
asemaan:

 • Euroopan ja maailman tilanteesta johtuvat 
riskit liittyen vallitsevan sotatilanteen eska-
loitumiseen tai jatkumiseen, eri tekijöistä 
johtuvat hyödykkeiden tarjonnan niuk-
kuudet maailmantaloudessa sekä yleinen 
talouskasvun hidastuminen tai taantuma 
saattavat johtaa konsernin asiakkaiden liike-
toiminnan supistumiseen tai konkursseihin, 
mikä vastaavasti vaikuttaa konsernin liike-
toiminnan asiakasvolyymeihin tai tarjottu-
jen palveluiden kysyntään ja toimeksianto-
jen määrään

 • Yhtiön mahdolliset epäonnistumiset yritys-
ostostrategiansa mukaisesti hankkimien 
liiketoimintojen integroinnissa saattavat 
vaikuttaa epäedullisesti konsernin liiketoi-
mintaan

 • Yhtiön käyttämiin omiin tai kolmannen 
osapuolen IT-järjestelmiin ja sovelluksiin 
saattaa kohdistua tietoturva- ja tietosuo-
jaloukkauksia tai järjestelmät voivat olla 
häiriöiden tai palvelunestonhyökkäysten 
tai ylläpitotoimien epäonnistumisen myötä 
päivittäisen asiakastyön ulottumattomissa

 • Yhtiön verrattain pieni koko ja kevyt orga-
nisaatiorakenne saattavat haitata tavoittei-
den saavuttamista, mikäli avainhenkilöihin 
kohdistuu vaihtuvuutta tai konserni epäon-
nistuu laajempien kehityshankkeiden 
tehokkaassa läpiviennissä

 • Yhtiön liiketoiminta on riippuvaista yhtiön 
työntekijöiden osaamisesta sekä saatavil-
la olevasta työvoimasta, epäonnistuminen 
henkilöstön laajemmassa sitouttamisessa 
tai uuden henkilöstön rekrytoinnissa saat-
taa haitata yhtiön tavoitteiden saavuttamis-
ta tai taloudellista asemaa

 • Yhtiön strategiset valinnat suhteessa 
kilpailuympäristöön tai siinä tapahtuviin 
kilpailijoista, asiakkaista tai yleisestä mark-
kinaympäristöstä johtuviin muutoksiin saat-
tavat osoittautua riittämättömiksi suhtees-
sa asetettuihin tavoitteisiin

 • Yhtiön toimialalla kaikkiin tunnistettuihin 
riskeihin liittyy olennaisesti mahdollinen 
mainehaitta, joka saattaa vaikuttaa merkit-
tävästi yhtiön luottamuspääomaan ja sitä 
kautta yhtiön asemaan toimialalla

Yhtiön hallitukselle esitetään vähintään kerran 
vuodessa selvitys tunnistetuista riskeistä 
ja epävarmuustekijöistä, joiden perusteel-
la hallitus määrittelee riskien varautumista 
ohjaavat toimenpiteet. Hallitus on hyväksy-
nyt riskienhallintapolitiikan, jonka mukaisesti 
riskien tunnistaminen, niihin varautuminen 
sekä niiden hallinta ovat liiketoimintajohdon 
vastuulla olevaa jatkuvaa ja järjestelmällis-
tä toimintaa. Riskienhallintatyötä koordi-
noi Group Business Controller, joka raportoi 
konsernin toimitusjohtajalle.

Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena on liike-
toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikis-
sa tilanteissa sekä organisaation kyvykkyys 
kantaa ja hallita riskejä omistaja-arvon ja liike-
toiminnan tuloksellisuuden näkökulmista 
sopivassa mittakaavassa.
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Keskipitkän aikavälin 
taloudelliset 
tavoitteet
Yhtiön tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoittee-
na on kasvaa orgaanisesti tilitoimistomark-
kinan keskimääräistä kasvua nopeammin. 
Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee kasvua 
yritysostoista. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä 
tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 prosen-
tin vuotuista liikevaihdon kasvua ja kasvavaa 
käyttökateprosenttia.

Olennaiset 
tapahtumat 
tilikauden 
päättymisen jälkeen
Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymi-
sen jälkeen.

Taloudellinen 
tiedottaminen
Tilinpäätös ja vuosikertomus, sisältäen halli-
tuksen toimintakertomuksen, julkaistaan 
viikolla 8/2023. Yhtiö julkaisee 15.8.2023 puoli-
vuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2023. Tilin-
päätös ja vuosikertomus vuodelta 2022 sekä 
puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2023 
julkaistaan yhtiötiedotteella ja yhtiön verk-
kosivuilla osoitteessa https://aallongroup.fi/
esitykset-ja-julkaisut.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidet-
täväksi 23.3.2023. Yhtiön hallitus esittää erilli-
sen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkasta-
mattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsää-
dännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty 
Nasdaq First North Growth Market -sääntö-
jen kohdan 4.4.6 edellyttämässä laajuudessa. 
Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Yhtiö muutti tilikauden aikana aineettomien 
ja aineellisten omaisuuseriensä poistome-
nettelyä EVL:n mukaisista maksimipoistoista 
taloudellisen vaikutusajan puitteissa tehtä-
viksi poistosuunnitelman mukaisiksi pois-
toiksi. Muutoksen vaikutus ajoittui vuoden 
2022 toiselle vuosipuoliskolle. Konsernin osal-
ta laskennallisiin verovelkoihin on kirjattu 
muutoksesta aiheutuen 17 137,61 euroa.

Osa tilinpäätöstiedotteen tunnusluvuista on 
ESMA:n ohjeessaan tarkoittamia vaihtoehtoi-
sia tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
antavat hyödyllistä lisätietoa yhtiön taloudel-
lisen ja operatiivisen suoritustason arviointiin 
sekä parantavat vertailukelpoisuutta eri rapor-
tointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslu-
kuja ei tule pitää kansallisessa lainsäädännös-
sä (FAS) määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina 
mittareina.

Tilinpäätöstiedotteessa käytettyjä vaihtoeh-
toisia tunnuslukuja ovat sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI) %, nettovelkaantumisaste %, 
omavaraisuusaste % sekä oikaistu käyttökate 
(EBITDA) ja oikaistu käyttökate liikevaihdosta 
%. Laskentakaavat vaihtoehtoisille tunnuslu-
vuille on esitetty jäljempänä sivulla 19. Käyt-
tökate-tunnuslukua on oikaistu ilmoittamalla 
luku ennen poikkeuksellisia henkilöstökului-
hin sekä liiketoiminnan muihin kuluihin sisäl-
tyviä ylimmän johdon vaihdoksiin, toimin-
tojen uudelleenjärjestelyihin sekä ulkoisen 
laskennan kehittämiseen liittyviä kulueriä.

https://aallongroup.fi/esitykset-ja-julkaisut
https://aallongroup.fi/esitykset-ja-julkaisut
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Konsernin tuloslaskelma (1 000 €) 1-12/2022 7-12/2022 1-12/2021 7-12/2021

LIIKEVAIHTO 29 311 13 794 24 537 12 121

Liiketoiminnan muut tuotot 57 53 30 -8

Materiaalit ja palvelut -3 114 -1 578 -2 257 -1 185

Henkilöstökulut -18 101 -8 638 -15 513 -7 698

Poistot ja arvonalentumiset -1 772 -869 -1 335 -768

Liiketoiminnan muut kulut -4 673 -2 424 -3 964 -2 042

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 13 4 24 16

LIIKEVOITTO 1 722 342 1 521 436

Rahoitustuotot ja -kulut -266 -134 -247 -126

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTO-
JA JA VEROJA 1 456 208 1 274 309

Tuloverot -394 -97 -345 -115

KATSAUSKAUDEN VOITTO 1 062 111 929 194
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Konsernin tase 31.12.2022 31.12.2021

VA S TA AVA A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 485 421

Aineettomat oikeudet 22 68

Liikearvo 7 582 4 526

Konserniliikearvo 4 784 4 821

Muut aineettomat hyödykkeet 278 248

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 13 151 10 084

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 752 606

Muut aineelliset hyödykkeet 18 18

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 770 623

Sijoitukset 77 50

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 955 10 758

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 63 46

Siirtosaamiset 1 1

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 64 47

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 3 058 3 102

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 2 1

Muut saamiset 97 88

Siirtosaamiset 438 362

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 594 3 553

Rahat ja pankkisaamiset 2 852 3 106

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 510 6 706

VA S TA AVA A  Y H T E E N S Ä 2 0  4 6 6 1 7  4 6 4
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Konsernin tase 31.12.2022 31.12.2021

VA S TAT TAVA A

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 80 80

Muut rahastoto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 172 10 384

Muut rahastot yhteensä 11 172 10 384

Edellisten tilikausien voitto/tappio 41 -116

Tilikauden voitto 1 062 929

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 356 11 277

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 1 400 800

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 400 800

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 400 200

Saadut ennakot 100 95

Ostovelat 897 327

Laskennalliset verovelat 17 0

Muut velat 1 263 1 402

Siirtovelat 4 033 3 362

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 709 5 387

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 109 6 187

VA S TAT TAVA A  Y H T E E N S Ä 2 0  4 6 6 1 7  4 6 4
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Konsernin rahavirtalaskelma 1 000 € 1-12/2022 7-12/2022 1-12/2021 7-12/2021

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 454 206 1 274 310

Suunnitelman mukaiset poistot 1 775 872 1 335 768

Rahoitustuotot ja kulut 266 134 247 126

Muut oikaisut 15 24 -27 -24

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 509 1 235 2 830 1 181

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -228 -184 -385 130

Lyhytaikaisten velkojen muutos 934 482 424 -174

Liiketoiminnan rahavirta ennen  
rahoituseriä ja veroja 4 215 1 533 2 869 1 136

Maksetut korot ja ja maksut muista  
liiketoiminnan rahoituskuluista -52 -28 -2 -1

Saadut korot liiketoiminnasta 5 3 10 5

Maksetut välittömät verot -313 -25 -347 -47

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 3 855 1 483 2 529 1 093

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  
hyödykkeisiin -562 -359 -769 -453

Hankitut / ostetut tytäryhtiöt ja liiketoiminnot -3 592 -1 327 -4 834 -449

Luovutustulot aineellisista ja aineettomista  
hyödykkeistä 16 4 41 1

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -4 138 -1 682 -5 562 -901

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen nostot 800 0 800 0

Lyhytaikaisten lainojen nostot 200 0 200 0

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -200 -100 0 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman sijoitus 0 0 300 0

Maksetut osingot ja velanmaksut  
osakkaille -772 0 -702 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 28 -100 598 0

Rahavarojen muutos -254 -298 -2 435 192

(A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -254 -298 -2 435 192

RAHAVARAT KATSAUSKAUDEN ALUSSA 3 106 3 150 5 541 2 914

R A H AVA R AT  KAT S A U S KA U D E N  L O PU S S A 2  8 5 2 2  8 5 2 3  1 0 6 3  1 0 6
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Konsernin oman pääoman muutokset 
1 000 € 1-12/2022 7-12/2022 1-12/2021 7-12/2021

SIDOTTU OMA PÄÄOMA

Osakepääoma katsauskauden 
alussa 80 80 80 80

Osakepääoma katsauskauden 
lopussa 80 80 80 80

SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 80 80 80 80

VAPAA OMA PÄÄOMA

Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto katsauskauden alussa 10 384 10 897 8 194 10 334

Osakeannit 788 275 2 190 50

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN 
RAHASTO KATSAUSKAUDEN LOPUSSA 11 172 11 172 10 384 10 384

Voitto edellisiltä tilikausilta  
katsauskauden alussa 813 992 586 618

Osingonjako -772 0 -702 0

VOITTO EDELLISILTÄ TILIKAUSILTA 
KATSAUSKAUDEN LOPUSSA 41 992 -116 618

Katsauskauden voitto 1 062 111 929 194

VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 276 12 276 11 197 11 197

O M A  PÄ Ä O M A  Y H T E E N S Ä 1 2  3 5 6 1 2  3 5 6 1 1  2 7 7 1 1  2 7 7
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ANNETUT VAKUUDET, SOPIMUSVASTUUT JA TASEEN  
ULKOPUOLISET VASTUUT

1 000 € 31.12.2022 31.12.2021

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU 
OSAKKEITA JA YRITYSKIINNITYKSIÄ

Rahoituslaitoslainat 1 800 1 000

Myönnetty luottolimiittisopimus yhteensä 5 500 5 000

Käytössä 31.12. 0 0

LUOTTOSOPIMUSTEN VAKUUTENA

Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 1 535 1 535

Annetut kiinnitykset 7 150 7 150

LEASINGVASTUUT

12kk kuluessa maksettavat 47 40

Myöhemmin maksettavat 50 46

YHTEENSÄ 97 86

VUOKRAVASTUUT

Irtisanomisajalta ja määräaikaisuudesta 3 874 3 423

Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset 77 84
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Käyttökate (EBITDA) =

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot -  
materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut -  
liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuusyritysten 
voitosta

Käyttökate liikevaihdosta, % =
Käyttökate

x 100
Liikevaihto

Liikevoitto (EBIT) =

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot -  
materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut -  

liiketoiminnan muut kulut - poistot ja  
arvonalentumiset

Liikevoitto liikevaihdosta, % =
Liikevoitto

x 100
Liikevaihto

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma kauden lopussa

x 100
Taseen loppusumma kauden lopussa 

- Saadut ennakot kauden lopussa

Nettovelkaantumisaste, % =

Korolliset velat kauden lopussa -  
Rahavarat kauden lopussa

x 100

Oma pääoma yhteensä kauden lopussa

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
Voitto ennen veroja + korkokulut

x 100
Taseen loppusumma kauden lopussa -  

Korottomat velat kauden lopussa

Osakekohtainen tulos (EPS) =

Tilikauden tulos ilman  
vähemmistöosuutta

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä  
ilman omia osakkeita (tilikauden lopussa)

Tunnuslukujen laskentakaavat
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Tiedotustilaisuus
Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 16.2.2023 klo 10.00 alkaen 
Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 16.2.2023

Aallon Group Oyj:n hallitus
 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi 
puh. 040 088 3371 

Hyväksytty neuvonantaja  
Aktia Alexander Corporate Finance Oy 
puh. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
aallongroup.fi

http://aallongroup.fi 


21

Aallon Group Oyj 
Esterinportti 2, 00240 Helsinki

yhteys@aallon.fi 
aallongroup.fi

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja 
omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydin- 
ajatus kulminoituu Aallon sloganiin Tilitoimistoni. Se on 
rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton 
ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea 

työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omista-
maamme yritystä kohtaan.

Tilitoimistoni.


