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TAMTURBO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022 
(TILINTARKASTAMATON) 
 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin 
ilmoiteta. 
 
Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla News -osiossa osoitteessa 
www.tamturbo.com/news/ 
 
 

VOIMAKAS KASVU JATKUU 
 
Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti: 
 
• Liikevaihto kasvoi 146% 2,3 miljoonaan euroon (vertailukauden tammi-kesäkuu 

2021 liikevaihto oli 0,9 miljoonaa euroa) 

• Yhtiö sai uusia tilauksia 1,7 miljoonan euron edestä ja kesäkuun lopun tilauskanta 
oli 3,1 miljoonaa euroa, joka on yli nelinkertainen vertailukauden loppuun verrattuna 

• Käyttökate oli -2,0 miljoonaa euroa (-2,3) 

• Nettotulos oli -2,7 miljoonaa euroa (-2,8) 
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Toimitusjohtaja Igor Nagaev: 
 
”Vuoden ensimmäisellä puoliskolla saavutimme 
vahvan liikevaihdon kasvun vuoden 2021 
ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, mikä on 
linjassa pitkän aikavälin tavoitteidemme ja yhtiön 
nykyisen voimakkaan kasvuvaiheen kanssa. 
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aloitimme 
yhteistyön ja saimme ensimmäiset tilaukset 
kahdelta uudelta maailmanlaajuiselta 
asiakkaalta. Toinen näistä toimii rengas- ja 
toinen kemianteollisuudessa. Nämä uudet 
asiakkuudet ovat vahva lisä jo olemassa olevaan 
asiakaskuntaamme.   
 
Vuoden 2022 ensimmäisen 6 kk aikana saimme yhteensä 1,7 miljoonaa euroa uusia 
tilauksia mikä jatkoi puolivuosittaisten uusien tilausten määrän kasvua. 
Kokonaistilauskanta laski hieman vuoden 2021 lopusta, johtuen erityisesti suhteellisen 
suuresta määrästä loppuun toimitettuja projekteja. 
 
Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla panostimme voimakkaasti tuotteidemme 
katteiden parantamiseen ja myyntikate kehittyikin positiivisesti vertailukaudesta. 
Samaan aikaan, yleinen kustannusten nousu vaikutti kuitenkin marginaaleihimme 
negatiivisesti, mikä yhdessä kasvaneiden kulujen kanssa hidasti 
kokonaiskannattavuuden kehitystä erityisesti suhteessa liikevaihdon kasvuun. 
Kannattavuuden kehitystä hidasti jonkin verran myös kevään aikana Springvestin 
kanssa järjestetyn rahoituskierroksen ja listautumisen mahdollistamiseksi aloitettujen 
valmistelutöiden kustannukset. Jatkamme työtä kannattavuuden parantamiseksi ja 
tuotekustannusten alentamiseksi volyymietujen hyödyntämisen avulla, nopeuttamalla 
useita tuotekustannusten alentamisprojekteja, hallitsemalla tiukasti operatiivisia 
kustannuksia ja asiakashintoja. 
 
Energian hinnan nousu lyhentää Tamturbon ratkaisujen takaisinmaksuaikaa 
asiakkaillemme, mikä antaa meille hyvän mahdollisuuden siirtää kasvavia kustannuksia 
myös tuotteidemme hintoihin. Varmistaaksemme samanaikaisen voimakkaan kasvun, 
erinomaisen asiakaspalvelun ja positiivisen katekehityksen, jatkamme keskittymistä 
myynti- ja asiakas-tukiorganisaatiomme kehittämiseen.” 
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Avainluvut  
  1-6/2022 (* 1-6/2021 (* 1-12/2021 
Liikevaihto, tuhatta euroa 2 312 940 2 420 
Liikevaihdon muutos % 146 % 20 % 12 % 
Käyttökate, tuhatta euroa -2 010 -2 300 -4 302 
Liikevoitto, tuhatta euroa -2 243 -2 528 -4 767 
Nettotulos, tuhatta euroa -2 693 -2 763 -5 004 
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa -2 800 -2 841 -4 861 
Omavaraisuusaste 59 % 55 % 42 % 
Tilauskanta, tuhatta euroa 3 131 678 3 622 
Tilauskertymä, tuhatta euroa 1 680 1 579 5 800 
Nettovelkaantumisaste % -1 % 8 % 82 % 
Osakekohtainen tulos, euroa -0,21 -0,26 -0,47 

(* tilintarkastamattomia 

Liikevaihto 
 
Tamturbon ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 
146% vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdosta (0,9). Liikevaihdon 
vahva kasvu johtui yhtiön go-to-market strategian menestyksekkäästä etenemisestä ja 
useampien isompien projektien saamisesta valmiiksi vuoden 2022 ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana. 
 
Vuosipuoliskon aikana saadut uudet tilaukset olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. 
Yhtiön kokonaistilauskanta pysyi koko vuosipuoliskon vahvana ja kesäkuun lopun 
tilauskannan kokonaisarvo oli 3,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 2,5 miljoonaa euroa 
vertailukauden lopusta. Aika tilauksesta toimitukseen ja liikevaihtoon on 6-18 kuukautta, 
riippuen asiakkaasta ja tilauksen sisällöstä. Tämän hetken tilauskanta näkyy 
liikevaihdossa arviolta toisen vuosipuoliskon ja vuoden 2023 aikana. 

Liiketulos ja kannattavuus 
 
Konsernin katsauskauden käyttökate parani edellisvuodesta ja oli -2,0 miljoonaa euroa 
(-2,3). Kannattavuus parani myyntivolyymien kasvun sekä omien suunnitellusti tehtyjen 
kehittämis- ja kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta. Konsernin katsauskauden 
liiketulos parani edellisvuodesta ja oli -2,2 miljoonaa euroa (-2,5). Katsauskauden 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu nettotulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-
2,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat H1 2021 olleet rahoituskierrokseen 
liittyvät järjestelykulut (194 tuhatta euroa) ja H1 2022 rahoituskierroksen järjestämiseen 
sekä listautumisen valmisteluihin liittyvät kulut (570 tuhatta euroa). 
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Rahavirta ja rahoitus 
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan rahavirta oli -2,8 miljoonaa euroa (-2,8) ja 
rahoituksen rahavirta 5,7 miljoonaa euroa (4,9). 
 
Keväällä 2022 yhtiö järjesti Springvestin kanssa osakeannin, jonka tuloksena yhtiö sai 
yhteensä 5,6 miljoonan euron lisärahoituksen. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
yhtiö sai myös 220 tuhannen euron lisäsijoituksen vuoden 2019 optiolainan 
merkitsijöiltä, kun suurin osa heistä merkitsi optiolainaan liittyvät optiot ennen 
Springvestin järjestämän osakeannin alkua. 2019 liikkeelle lasketun optiolainan 
eräpäivää myös jatkettiin puolella vuodella, alkuperäinen eräpäivä oli 13.5.2022. 
 
Lyhytaikaisia lainoja maksettiin takaisin 164 tuhatta euroa (55). Yhtiön korolliset 
nettovelat olivat vuosipuoliskon lopussa 4,2 miljoonaa euroa (4,2). Yhtiön likvidit varat 
ylittivät vuosipuoliskon lopussa korolliset lainat ja nettovelkaantumisaste oli -1% (8%). 
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa rahavaroja 4,2 miljoonaa euroa (3,4). 

Tuotekehitys ja investoinnit 
 
Tuotekehitysmenot olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 469 tuhatta 
euroa, jossa on kasvua 15% vuoden 2021 ensimmäisestä vuosipuoliskosta (409). 
Vuosipuoliskon tuotekehitysmenoista aktivoitiin taseeseen yhteensä 69 tuhatta euroa 
(87) ja aktivoitujen tuotekehitysmenojen kokonaissumma oli vuosipuoliskon lopussa 4,9 
miljoonaa euroa (5,2). 
 
Ensimmäisen vuosipuoliskolla ei ollut käyttöomaisuusinvestointeja (vertailukaudella 39 
tuhatta euroa). 

Henkilöstö 
 
Kesäkuun 2022 lopussa Tamturbo työllisti yhteensä 32 henkilöä (42), joista osa-aikaisia 
oli 2 (4). Henkilöstöstä 31 (40) työskenteli Suomessa ja 1 Yhdysvalloissa (2). 
Ensimmäisen vuosipuoliskon henkilöstökulut olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (1,6). 

Strategian toteuttaminen 
 

Teollisessa maailmassa on käynnissä ennennäkemätön muutos kohti ympäristön 
kannalta kestävämpää toimintaa. Yhä useammat asiakkaat näkevät Tamturbon 
kompressorit tehokkaana ja luotettavana tapana vähentää samanaikaisesti sekä CO2-
päästöjä että kokonaiskustannuksia. Tamturbon suunnittelemat kompressorit ovat 
100% öljyttömiä, perinteistä teknologiaa energiatehokkaampia, sekä lähes kokonaan 
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huoltovapaita, mikä mahdollistaa asiakkaillemme merkittävät ympäristö- ja 
kustannussäästöt. Kompressorimme ovat markkinoiden paras lähde täysin öljyttömälle 
ilmalle – paineilmassa sekä koko kompressorin rakenteessa ei ole pisaraakaan öljyä, 
mikä tuo lisäetuja ympäristöön, kustannuksiin ja työturvallisuuteen. 
 
Yhtä aikaa nouseva energian hinta ja kasvava huoli ilmastonmuutoksesta lisäävät 
merkittävästi Tamturbon ratkaisujen ylivoimaa perinteisiin 
teollisuuskompressoritekniikoihin verrattuna. Innovatiiviset energian 
talteenottojärjestelmämme kasvattavat edelleen kilpailuetuamme ja ratkaisujemme 
kysyntää. 
 
Tamturbon voimakasta kasvua vauhdittaa uusien suurten monikansallisten 
avainasiakkuuksien avaaminen ja orgaaninen kasvu näiden asiakkaiden sisällä. 
Globaaleilla asiakkaillamme on tyypillisesti kymmeniä tai jopa satoja tehtaita ympäri 
maailmaa ja jokaisella tehtaalla on useita kompressoreita, joten yhdenkin asiakkaan 
liiketoimintapotentiaali on merkittävä. Tamturbon nykyisillä asiakkailla on 
maailmanlaajuisesti jo yli 1000 tehdasta, joissa on asennettuna tuhansia 
kompressoreita. Tamturbon tavoitteena on saada mahdollisimman moni näistä 
korvattua täysin öljyttömillä, sekä kustannuksia ja ympäristöä säästävillä 
kompressoreillamme. 
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aloitimme yhteistyön ja saimme ensimmäiset 
tilaukset kahdelta uudelta globaalilta asiakkaalta. Toinen näistä toimii rengas- ja toinen 
kemianteollisuudessa. 
 
Valtavan liiketoimintapotentiaalin lisäksi ko. asiakkaat ovat myös parhaita ja vaativimpia 
asiakasreferenssejä, joka alentaa muiden uusien asiakkaiden kynnystä investoida 
Tamturbon ratkaisuihin. 
 
Myynti avainasiakkaiden eri tehtaille toteutetaan Tamturbon oman myyntiorganisaation 
tai paikallisen myyntikumppanin kautta, ja jokaista asiakasta tukee aktiivinen ja 
palveluhenkinen kumppani, joka tuntee ja tietää asiakkaan tarpeet ja ympäristön. 
Katsauskaudella kiinnostus Tamturbon ratkaisuja kohtaan kasvoi erityisesti Lähi-
Idässä, joka on sen myötä nyt yksi uusista avainmarkkinoista Euroopan ja Amerikan 
lisäksi. 
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Vastuullisuus 
 
Tamturbo perustettiin Tampereella vuonna 2010 kehittämään uutta 
energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää teollisuuden 
kompressoriteknologiaa. Ympäristön kestävä kehitys on yhtiön olemassaolon tarkoitus 
ja vastuullisuus on kaiken oman toimintamme ja tuotteidemme kulmakivi. 
Asiakkaidemme hiilidioksidi- ja muiden ympäristöpäästöjen vähentäminen energian, 
öljyn- ja materiaalinkulutusta vähentämällä, on kaiken toimintamme tavoitteena. 
 
Tamturbo on katsauskauden jälkeen elokuussa käynnistänyt yhteistyön ja projektin 
kokeneen ESG-asiantuntijayrityksen kanssa. Projektin tavoitteena on aloittaa yhtiön 
vastuullisuusohjelman laatiminen selvittämällä sekä yhtiön oman toiminnan CO2-
päästövaikutukset (hiilijalanjälki) että Tamturbon tuotteiden ja palveluiden 
ilmastohyödyt eli päästövähennyspotentiaali asiakkaillemme (hiilikädenjälki). 
  
Tavoitteena on osoittaa Tamturbon täyttävän sijoittajien asettamat vaatimukset 
ympäristön kestävän kehityksen investointikohteilleen, sekä muut ESG kriteerit.  

 

Johtoryhmä 
 
Tamturbo on uudelleenorganisoimassa johtoryhmäänsä vastaamaan yhtiön 
voimakkaan kansainvälisen kasvuvaiheen mukaisia tarpeita, ja seuraavat muutokset 
astuivat voimaan katsauskaudella. 
 
Brecht Vanlee (DI) nimitettiin Tamturbon liiketoimintajohtajaksi nimikkeellä Chief 
Commercial Officer (CCO). Brecht on kasvuun keskittynyt ja erittäin kokenut 
teollisuuden öljyttömän paineilma-alan kansainvälisen myynnin ammattilainen. Ennen 
CCO:n tehtävää hän on työskennellyt yhtiössä kaksi vuotta Länsi-Euroopan ja Aasian 
myyntijohtajana. 
 
Tommi Holopainen (KTM) nimitettiin talousjohtajaksi nimikkeellä Chief Financial Officer 
(CFO). Tommilla on yli 20 vuoden kokemus Telia Companyn talousjohdon 
kansainvälisistä tehtävistä. Hän on myös toiminut Nasdaq First North listatun yhtiön 
talousjohtajana. 
 
Operatiivinen johtaja Kimmo Pyykönen siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. 
Kyseisen vastuualueen uudelleenorganisointi ja tarvittavat rekrytointiprosessit ovat 
käynnissä. 
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Osakkeet ja osakkeenomistajat 
 
Keväällä 2022 yhtiö järjesti Springvestin kanssa osakeannin, jonka tuloksena yhtiö sai 
yhteensä 5,6 miljoonan euron lisärahoituksen. Annissa merkittiin yhteensä 1.862.400 
uutta osaketta hintaan 3,00 euroa. Annin yhteydessä myös Springvest merkitsi annin 
järjestämisestä saamansa 206.926 optiota samaan määrään osakkeita. 
  
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö sai myös 220 tuhannen euron lisäsijoituksen 
vuoden 2019 optiolainan merkitsijöiltä, kun suurin osa heistä merkitsi optiolainaan 
liittyvät optiot ennen Springestin järjestämän osakeannin alkua. Optiolainan 
osakemerkintöjä tehtiin yhteensä 107.715 osakkeen edestä ja samassa yhteydessä 
Sulzer AG:lle järjestettiin maksuton anti, jossa he saivat 71.810 osaketta omistuksensa 
pitämiseksi optiolainan osakemerkintöjä edeltävällä tasolla. 
 
Yhtiön osakemäärä katsauskauden lopussa oli 12.979.910 osaketta ja 
osakkeenomistajia yhteensä 1.291. Optioiden kokonaismäärä samalla hetkellä on 
1.033.836, optiot oikeuttavat toteutuessaan samaan määrään osakkeita. Optioista 
556.805 on yhtiön nykyisellä ja aikaisemmalla johdolla sekä työntekijöillä, 385.973 
Sulzer AG:lla ja 91.058 Springvestin asiamiehillä. Sulzer AG:n optioiden käyttö on 
ehdollinen muiden optio-ohjelmien pohjalta tapahtuville osakemerkinnöille. 
 
Yhtiö järjesti 10.2.2022 ylimääräisen yhtiökokouksen sekä 25.4.2022 varsinaisen 
yhtiökokouksen Tampereella. Molempien kokousten pöytäkirjat löytyvät yhtiön 
internetsivuilta www.tamturbo.com. 
 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät 
 
Tamturbon johto kartoittaa jatkuvasti konsernin globaaliin liiketoimintaan liittyviä riskejä 
ja käyttää erilaisia sisäisiä ja ulkoisia työkaluja sekä rutiineja riskien hallintaan ja 
vähentämiseen. Kyky tunnistaa, analysoida ja hallita riskejä on ratkaisevan tärkeää 
tehokkaan liikkeenjohdon kannalta. 
 
 
Yleinen taloudellinen kehitys voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön negatiivisesti. 
Liiketoiminnan luonteesta johtuen Tamturbo on alttiina komponenttipulaan liittyville 
riskeille, joiden odotetaan jatkuvan ainakin vuoden 2022 toisella puoliskolla.  
 
Covid-19 aiheuttaa edelleen rajoituksia eri puolilla maailmaa. Pandemia voi vaikuttaa 
myös asiakkaidemme toimintakykyyn, lopputuotteiden kysyntään ja yleiseen teolliseen 
toimintaympäristöön. 
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Liiketoiminnan luonteesta johtuen Tamturbolle voi kohdistua korvausvaatimuksia, 
joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tämänhetkisen tiedon perusteella ei 
kuitenkaan ole olemassa sellaisia vaateita, joilla odotetaan olevan olennainen vaikutus 
konsernin taloudelliseen asemaan. 
 
Yrityksen tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osin pitkiä ja tiettyjen 
komponenttien saamisessa voi ajoittain olla vaikeuksia, mikä voi vaikuttaa 
liiketoimintaan. Covid-19 on myös lisännyt epävarmuutta kussakin maassa, mikä voi 
vaikuttaa toimituskykyymme. 
  
Yhtiön liikevaihdosta merkittävä osa syntyy investointiluonteisten laitteiden myynnistä, 
joiden toimitusten kesto on tyypillisesti 6-18 kk. Pitkäkestoisen toimitukset voivat lisätä 
käyttöpääoman tarvetta. Kielteiset muutokset, kuten rahoitusmarkkinoiden yleinen 
heikentyminen, voivat heikentää yhtiön kykyä saada lisärahoitusta sekä johtaa 
tiukempiin rahoitusehtoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Tamturbo kykenisi 
saamaan riittävää lisärahoitusta oikea-aikaisesti ja suotuisin ehdoin säilyttääkseen 
likviditeettinsä riittävällä tasolla ja rahoittaakseen liiketoiminnan kulut ja investoinnit. 
 
Yhtiö on altis valuuttakurssiriskeille, koska yhtiöllä ei ole tällä hetkellä käytössä 
järjestelyjä, joilla se suojautuisi valuuttakurssivaihteluilta. Tamturbon pääliiketoiminnan 
ja rahavirtojen raportointivaluutta on euro, mutta Tamturbo harjoittaa liiketoimintaa 
myös muissa valuutoissa. Merkittävin ulkomaanvaluutta, jonka vaihtelulle Tamturbo 
tällä hetkellä altistuu, on Yhdysvaltain dollari. 
 
Tamturbon organisaatio on verrattain pieni, joten yhtiölle yksittäisen työntekijän 
merkitys yhtiön toimintaan on suhteellisen suuri. Yhtiön tuleva kehitys riippuu 
olennaisesti johdon ja muun avainhenkilöstön ammattitaidosta, kokemuksesta ja 
sitoutumisesta. Tällaisten henkilöiden irtisanoutumisella voi olla lyhyellä aikavälillä 
haitallinen vaikutus yhtiöön. Vaikka Yhtiöllä on hyvä maine innovatiivisena 
teknologiayrityksenä ja se on aiemmin onnistunut rekrytoimaan päteviä työntekijöitä, 
Yhtiön tulevista mahdollisuuksista rekrytoida uusia osaavia työntekijöitä toivomassaan 
määrin ei ole varmuutta. Epäonnistuminen avainhenkilöstön rekrytoinnissa ja 
sitouttamisessa voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai 
arvopapereiden arvoon. 
 
Yhtiön ja sen liiketoiminnan muut riskit on kuvattu yksityiskohtaisemmin kevään 2022 
Springvestin kanssa yhteistyössä toteutetun rahoituskierroksen Sijoitusmuistiossa, joka 
löytyy Springvestin internetsivuilta www.springvest.fi. 
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Koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan 
 
Vuonna 2020 alkanut covid-19 pandemia on jatkunut myös vuoden 2022 aikana uusien 
virusvarianttien myötä. Viruksen torjumiseksi tehdyt rajoitustoimet vaikuttivat osaltaan 
edelleen negatiivisesti vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon maailmantalouden 
kehitykseen.  

Liiketoimintanäkymät 
 
Odotamme liiketoiminnan positiivisen kehityksen jatkuvan myös tämän vuoden toisella 
puoliskolla. Odotamme kuitenkin myös, että markkinoiden korkea epävakaus tulee 
jatkumaan erityisesti Itä-Euroopassa käynnissä olevan sodan, korkean inflaation, 
Covid-19 kehityksen myötä mahdollisesti Kiinassa ja muualla maailmassa tulevien 
uusien rajoitusten sekä toimitusketjun pullonkaulojen vuoksi. Nämä voivat 
toteutuessaan vaikuttaa asiakasprojektien toimitus- ja projektiaikatauluihin ja sen myötä 
aiheuttaa muutoksia tilausten saannissa, toimituksissa ja tuloutuksessa. 
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LAADINTAPERIAATTEET  
 
Tämä tilintarkastamaton puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2022 on laadittu Suomen 
kirjanpitonormiston (FAS, Finnish Accounting Standards) mukaisesti. 
 

 
  

Konsernin tuloslaskelma  
1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021

LIIKEVAIHTO 2 312 231,20 939 582,79 2 420 412,87

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -105 046,59 32 192,73 64 364,61
Valmistus omaan käyttöön 94 403,06 86 834,86 158 074,48
Liiketoiminnan muut tuotot 80,00 52 423,00 52 423,00

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 791 888,23 -1 275 828,50 -2 456 443,06
Varaston muutos 80 697,71 365 237,34 194 060,87

Ulkopuoliset palvelut -116 286,10 -63 916,86 -87 291,61
-1 827 476,62 -974 508,02 -2 349 673,80

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 191 454,17 -1 408 381,38 2 532 091,18
Eläkekulut -163 889,86 -186 339,86 -337 409,20
Muut henkilösivukulut -42 748,22 -52 589,42 -85 504,98

-1 398 092,25 -1 647 310,66 2 109 177,00

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -233 075,42 -228 456,45 -464 888,03

-233 075,42 -228 456,45 -464 888,03

Liiketoiminnan muut kulut -1 086 365,52 -788 801,25 -1 692 331,42

LIIKETAPPIO -2 243 342,14 -2 528 043,00 -4 766 623,65

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 131 173,07 28 676,39 76 863,22
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -580 509,77 -263 365,75 -313 808,87
-449 336,70 -234 689,36 -236 945,65

TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -2 692 678,84 -2 762 732,36 -5 003 569,30

TILIKAUDEN TAPPIO -2 692 678,84 -2 762 732,36 -5 003 569,30
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Konsernin tase

VASTAAVAA 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

PYSYVÄT VASTAAVAT
 Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 4 906 262,78 5 212 823,49 5 062 483,23
Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 1 512,38 207,68

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 906 262,78 5 214 335,87 5 062 690,91

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 120 352,57 107 855,80 102 596,80

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 120 352,57 107 855,80 102 596,80

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 026 615,35 5 322 191,67 5 165 287,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 738 910,31 829 389,07 658 212,60
Keskeneräiset tuotteet 588 207,76 379 783,26 636 390,92
Valmiit tuotteet 520 967,28 602 679,67 577 830,71

Vaihto-omaisuus yhteensä 1 848 085,35 1 811 852,00 1 872 434,23

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 067 529,23 837 578,62 1 583 834,77
Muut saamiset 121 513,86 206 891,63 8 481,11
Siirtosaamiset 75 925,25 120 244,90 76 998,65

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 264 968,34 1 164 715,15 1 669 314,53

Rahat ja pankkisaamiset 4 227 344,97 3 354 364,05 1 313 597,92

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 340 398,66 6 330 931,20 4 855 346,69

VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 367 014,01 11 653 122,87 10 020 634,40
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Konsernin tase

VASTATTAVAA 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 81 000,00 81 001,75 81 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 29 903 392,97 24 095 924,28 24 095 924,28
Edellisten tilikausien tappio -20 017 441,95 -14 946 490,13 -14 949 608,77
Muuntoerot -13 718,92 -2 828,67 -17916,08
Tilikauden tappio -2 692 678,84 -2 762 732,36 -5 003 569,30

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 260 553,26 6 464 874,87 4 205 830,13

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 32 958,00 28 289,00 32 958,00
Pakolliset varaukset yhteensä 32 958,00 28 289,00 32 958,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 2 583 017,44 2 679 581,78 2 559 626,86
Muut velat 0,00 502 494,00 0,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 583 017,44 3 182 075,78 2 559 626,86

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 572 148,88 581 561,46 688 831,92
Saadut ennakot 701 413,74 15 000,00 885 737,73
Ostovelat 146 820,82 465 269,93 341 452,88
Muut velat 298 284,71 69 573,93 608 040,93
Siirtovelat 771 817,16 846 477,89 698 155,95

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 490 485,31 1 977 883,22 3 222 219,41

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 073 502,75 5 159 959,00 5 781 846,27

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 367 014,01 11 653 122,87 10 020 634,40
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Tunnuslukujen laskentakaavat 
  
  
Liikevaihdon muutos, % = (Liikevaihto – edellisen tilivuoden liikevaihto) / edellisen 
tilivuoden liikevaihto x 100 
  
Käyttökate, EUR = Tulos ennen rahoituseriä, veroja sekä aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia 
  
Liikevoitto, EUR = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - toimintakulut - poistot ja 
arvonalennukset 
  
Nettotulos, EUR = Liiketulos +/- rahoituserät +/- verot 
  
Omavaisuusaste, % = Oma pääoma / ( Vastaavaa yhteensä – saadut ennakot) X 100 
  
Tilauskanta, EUR = Ulkopuolisilta asiakkailta saadut laillisesti sitovat tilaukset, joita ei 
vielä ole toimitettu asiakkaalle 
  
Tilauskertymä, EUR = Ulkopuolisilta asiakkailta kauden aikana saadut laillisesti sitovat 
tilaukset 
  
Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat – kassa- ja muut rahamääräiset varat) / 
oma pääoma x 100 
  
Osakekohtainen tulos, EUR = Tilikauden voitto (tappio) / Keskimääräinen osakkeiden 
lukumäärä 
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Tamturbo Oyj 
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Lisätietoja: 
 
Tamturbo Oyj 
Toimitusjohtaja, Igor Nagaev, puhelin +48 733 511 303 
Talousjohtaja, Tommi Holopainen, puhelin +358 50 400 3235 
 
 
Jakelu: 
 
Tamturbo Oyj osakkeenomistajat 
www.tamturbo.com 
 
 
 
 
 




