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Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022  

Vahvempi peliportfolio tukemassa tulevaisuuden 

kasvua   
 

Investoinnit peliprojekteihin kiihtyivät, uudet sopimukset vahvistivat portfoliota ja 

ensimmäinen merkittävistä uusista pelijulkaisuista tähtäimessä vuonna 2023 

 

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei muuta ole mainittu.  

LOKA–JOULUKUUN 2022 PÄÄKOHDAT  

• Liikevaihto laski 31,2 prosenttia 13,6 (19,8) miljoonaan euroon. 

• Käyttökate (EBITDA) laski 2,8 (10,9) miljoonaan euroon johtuen pääasiassa vertailukautta 

merkittävästi alhaisemmasta liikevaihtotasosta. 

• Liikevoitto (EBIT) oli 2,1 (10,3) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli 15,6 (52,2) prosenttia 

liikevaihdosta. 

• Liiketoiminnan kassavirta oli -3,8 (-2,2) miljoonaa euroa.  

• Marraskuussa Remedy allekirjoitti 505 Gamesin kanssa yhteiskehitys- ja julkaisusopimuksen Control 

2 -pelistä. 

TAMMI–JOULUKUUN 2022 PÄÄKOHDAT  

• Liikevaihto laski 2,5 prosenttia 43,6 (44,7) miljoonaan euroon. 

• Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 (14,5) miljoonaa euroa. 

• Liikevoitto (EBIT) oli -0,6 (11,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -1,3 (25,5) prosenttia 

liikevaihdosta. 

• Liiketoiminnan kassavirta oli 11,1 (6,1) miljoonaa euroa. 

• Huhtikuussa Remedy allekirjoitti Rockstar Gamesin kanssa kehityssopimuksen Max Payne ja Max 

Payne 2: The Fall of Max Payne -videopelien remake-versiosta. 

• Toukokuussa kaupankäynti Remedyn osakkeilla siirtyi First North Growth Market Finland -

markkinapaikalta Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 

• Elokuussa Remedy laski näkymiään vuodelle 2022 liikevaihdon ja liiketuloksen osalta.   

• Marraskuussa Remedy allekirjoitti 505 Gamesin kanssa yhteiskehitys- ja julkaisusopimuksen Control 

2 -pelistä. 

• Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 (0,17) euroa kutakin osaketta kohti.   

KESKEISET TUNNUSLUVUT 

 

MEUR IFRS, konserni 

 

10–12/2022 

 

10–12/2021 

 

1–12/2022 

 

1–12/2021 

Liikevaihto 13,6 19,8 43,6 44,7 

Liikevaihdon kasvu, % -31,2 % 45,7 % -2,5 % 8,9 % 

Käyttökate (EBITDA) 2,8 10,9 1,9 14,5 

Liikevoitto (EBIT) 2,1 10,3 -0,6 11,4 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 15,6 % 52,2 % -1,3 % 25,5 % 



Katsauskauden tulos 1,5 8,2 -1,7 8,8 

Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % 10,8 % 41,3 % -4,0 % 19,7 % 

Taseen loppusumma 99,6 101,1 99,6 101,1 

Liiketoiminnan kassavirta -3,8 -2,2 11,1 6,1 

Nettokassa 49,9 51,7 49,9 51,7 

Kassa 49,0 51,4 49,0 51,4 

Nettovelkaantumisaste, % -56,4 % -59,1 % -56,4 % -59,1 % 

Omavaraisuusaste, % 88,8 % 86,4 % 88,8 % 86,4 % 

Investoinnit 2,5 2,3 10,6 9,6 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana  323 282 307 280 

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 334 294 334 294 

Osakekohtainen tulos, €  0,11 0,61 -0,13 0,67 

Osakekohtainen tulos, € (huomioiden laimentuminen) 0,11 0,61 -0,13 0,65 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 13 448 600 13 298 450 13 448 600 13 298 450 

  

TOIMITUSJOHTAJA TERO VIRTALAN KOMMENTIT 

Vuosi 2022 aloitti vahvan investointivaiheen Remedyllä, mikä on nähtävissä päättyneen vuoden luvuissa. 

Viidestä kehitteillä olevasta pelistä olemme mukana rahoittamassa neljää Remedyn omistamaan brändiin 

perustuvaa peliä ja yksi peli on täysin julkaisukumppanimme rahoittama. Omat investointimme kasvavat sitä 

mukaa, kun projektit edistyvät seuraaviin kehitysvaiheisiin vuoden 2023 aikana. Kassamme oli vuoden 

lopussa 49,0 miljoonaa euroa, minkä ansiosta voimme tehdä tarkoituksenmukaista pääoman allokointia, kun 

alamme rahoittaa yhä useampia projekteja yhdessä kumppaniemme kanssa ja otamme suurempaa roolia 

pelinjulkaisutoiminnassa.   

Vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme laski vahvasta vertailukaudesta. Vuoden 2021 

neljäs vuosineljännes sisälsi poikkeuksellisia liikevaihdon eriä, kuten koodinimi Vanguardin sopimuksen sekä 

Alan Wake 2 -peliprojektin laajennetun skaalan ja budjetin. Kummatkin vaikuttivat niin liikevaihtoon kuin 

kannattavuuteen merkittävästi. Vuoden 2022 liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme vaikuttivat suuremmat 

omat investointimme peliprojekteihin.  

Alan Wake 2 on täydessä tuotantovaiheessa. Peli alkaa olla pian sisällöllisesti valmis ja se on pelattavissa 

alusta loppuun. Siirrymme seuraavaksi viimeistelemään pelikokemusta. Alan Wake on ainutlaatuinen brändi, 

joka on arvokas yrityksellemme. Alan Wake Remastered ei tuottanut vielä rojaltituloja. Odotamme kuitenkin 

pelin myynnin kasvavan, kun Alan Wake 2:sen julkaisu lähestyy ja pelin fanit sekä uudet pelaajat haluavat 

kokea alkuperäisen tarinan uuden sukupolven konsoleilla. 

Marraskuussa kerroimme allekirjoittaneemme 505 Gamesin kanssa sopimuksen Control 2 -pelistä. Sopimus 

syventää yhteistyötämme 505 Gamesin kanssa Control-brändiin liittyen ja on meille iso uusi askel kohti 

pelien julkaisutoimintaa. Control 2 laajentaa alkuperäisen vuonna 2019 julkaistun Control-pelin tarinaa ja 

maailmaa. Meillä on nyt olemassa yksityiskohtaiset konseptit pelin visiosta ja luovista osa-alueista, kuten 

pelattavuudesta, tarinankerronnasta ja pelin taiteellisesta näkemyksestä. Olemme tyytyväisiä tiimin 

tekemään työhön ja tammikuussa 2023 peli on siirtynyt proof-of-concept -vaiheeseen.  

Koodinimi Condor on palvelumallinen peli ja sellaisenaan uuden tyyppinen peli Remedylle. Olemme 

parhaillaan varmistamassa, että pelaajakokemus on vahva. Rakennamme oikeanlaista tiimiä ja 

tuotantomallia pelille ja etenemme pelin kehityksen kanssa kärsivällisesti. Näemme yhdessä partnerimme 

505 Gamesin kanssa, että Condorissa on paljon potentiaalia. Condor on edelleen proof-of-concept-

vaiheessa. 

Myös koodinimi Vanguard on proof-of-concept-vaiheessa. Syksyllä 2022 päätimme pitää pelin pidempään 

proof-of-concept -vaiheessa ja lykätä tiimin isompaa kasvattamista vuoteen 2023. Vanguard -tiimi on 



edistynyt työssään ja jatkaa pelattavuuden ja metapelin kehittämistä sekä testaa Remedylle tunnusomaisen 

tarinankerronnan ja maailman luomisen toteuttamista. Pelitiimiä on vahvistettu rekrytoimalla useampi uusi 

avainhenkilö projektiin. 

Max Payne 1&2 remake jatkaa konseptivaiheessa ja projekti on edennyt hyvin. Odotamme, että pääsemme 

tuomaan tämän rakastetun hahmon uuden sukupolven konsoleille ja uuden sukupolven fanien tietoisuuteen. 

Vuoden 2023 näkymiemme mukaan odotamme liikevaihdon laskevan edellisestä vuodesta ja liiketuloksen 

olevan tappiollinen. Kuten kerroimme aiemmin, rahoitamme suuren osan projekteista yhdessä 

julkaisijakumppanien kanssa. Kaikki nämä yhteisrahoitetut peliprojektit perustuvat Remedyn omistamaan 

brändiin, mikä nostaa yrityksemme arvoa pitkällä aikavälillä. Mitä enemmän peliportfoliomme sisältää 

yhdessä kumppanien kanssa rahoitettuja projekteja sitä vähemmän saamme kehitysmaksuja. Tämä 

vaikuttaa lyhyellä aikavälillä kannattavuuteemme, koska katamme suuremman osan kehityskustannuksista 

itse. Tämä kasvattaa kuitenkin rojaltipotentiaalia tulevina vuosina. 

Vuodesta 2017 lähtien olemme systemaattisesti kehittäneet kyvykkyyksiämme, jotta pystymme kehittämään 

samanaikaisesti useampia laadukkaita pelejä ja julkaisemaan niitä tiheämmin. Kehitämme parhaillaan 

kunnianhimoisen tavoitteemme mukaisesti viittä AAA-luokan peliä. Siirtyminen moniprojektimalliin on mennyt 

hyvin, mutta olemme käyneet läpi myös kasvukipuja mallia implementoidessamme. Tämä näkyi kesällä 

2022, kun tarvitsimme lisää aikaa Vanguard projektiin. Tämän johdosta opimme ja teimme muutoksia 

vuoden 2022 aikana. Olemme vahvistaneet pelitiimejämme ja muokanneet niiden johtamis rooleja sekä 

vaihtaneet osan ulkoistuskumppanuuksistamme. Olemme parantaneet monilta osin projektien suunnittelu- ja 

johtamismalleja sekä kehittäneet tapaa, jolla yritysjohto seuraa, ohjaa ja tukee peliprojektejamme. 

Vuonna 2022 kehitimme merkittävästi Northlight-teknologiaa sekä työkaluja. Nämä parannukset tukevat yhä 

laadukkaampien pelien tekemistä ja avaavat uusia luovia mahdollisuuksia sekä tehostavat 

pelinkehitystämme. Vuonna 2022 lähes tuplasimme rekrytointiemme määrän verrattuna vuoteen 2021 ja 

onnistuimme hyvin myös henkilöstömme pitämisessä talossa sekä henkilöstön kehittämisessä. Myös tästä 

eteenpäin jatkamme henkilöstöön panostamista palkkaamalla kokeneita, intohimoisia, luovia ja haasteisiin 

tarttuvia yksilöitä viemään peliprojektejamme eteenpäin. Studiomme Tukholmassa kasvattaa näkyvyyttämme 

ja lisää houkuttelevuuttamme työnantajana myös Ruotsissa. 

Olemme strategiamme mukaisesti saavuttaneet vahvemman aseman arvoketjussa. Viidestä 

peliprojektistamme neljä perustuu itse omistamaamme pelibrändiin.  Remedy on mukana julkaisemassa 

kolmea näistä peleistä, jolloin pääsemme vaikuttamaan myös enemmän pelien kaupallistamiseen. 

Keskipitkän aikavälin suunnitelmamme on nyt lyöty lukkoon ja keskitymme saattamaan kehitteillä olevat pelit 

valmiiksi. Investoinnit tiimeihimme, Northlightiin pelimoottoriin ja ohjelmistotyökaluihin, tukifunktioihin ja 

ulkoiseen kehitykseen ovat avaintekijöitä tulevien vuosien seuraavan kasvuloikan tekemiseen. 

Suunnitelmissamme on lanseerata vuodesta 2023 alkaen yksi uusi peli vuodessa, sekä tuoda peleihin 

ilmaisia ja myytäviä lisäsisältöjä. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  

Remedy arvioi yhtiön liikevaihdon laskevan edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan tappiollinen.  

PITKÄN AIKAVÄLIN LIIKETOIMINTANÄKYMÄT 

Kehitämme parhaillaan maailmanluokan partnerien kanssa useita pelejä, joihin liittyy ennalta sovittuja 

kehitysmaksuja. Kehitysmaksut luovat vahvan ja ennustettavan pohjan liikevaihdollemme vuosiksi eteenpäin. 

Kehitysmaksujen lisäksi liikevaihtomme koostuu pelirojalteista, joita on vaikeampi ennustaa, mutta jotka 

voivat skaalautua nopeastikin.  

Pelirojalteihin liittyvät olettamamme tehdään lähtökohtaisesti maltillisesti, koska pelimyynteihin liittyy 

vaihteleva määrä erilaisia muuttujia. Samalla jokaisella laadukkaalla, markkinoilla erottuvalla pelillä on 



potentiaalia menestyä paremmin, mikä kasvattaisi liikevaihtoa sekä liikevoittoa merkittävästi. Pelimme ja 

brändimme etenevät kohti pidempikestoisia pelikokemuksia, jotka tyypillisesti myyvät useamman vuoden.  

Pitkän aikavälin suunnitelmiemme mukaisesti kehitämme parhaillaan viittä eri peliä ja meillä tulee olemaan 

merkittäviä pelijulkaisuja alkaen vuodesta 2023. Pelijulkaisujen ja uusien pelinkehityssopimuksien ajoitukset 

voivat aiheuttaa vaihtelua lukuihimme kvartaalien ja vuosien välillä. Useat markkinoilla jo olevat ja rojalteja 

kerryttävät pelimme sekä kehitteillä olevat uudet pelit tulevat kuitenkin vähentämään edellä mainittua 

vaihtelua tulevina vuosina. 

LIIKETOIMINNAN TULOS 

Loka–joulukuu 2022 

Loka–joulukuussa 2022 Remedyn liikevaihto oli edellisvuotta 31,2 prosenttia alhaisemmalla tasolla, 13,6 

(19,8) miljoonaa euroa. Kehitysmaksut olivat 12,6 (18,3) miljoonaa euroa ja rojaltit julkaisukumppaneilta 

olivat 1,1 (1,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 neljäs vuosineljännes sisälsi poikkeuksellisen paljon  

kehitysmaksuja, jotka liittyivät koodinimi Vanguardin uuteen sopimukseen sekä Alan Wake 2 -peliprojektin 

laajennettuun skaalaan ja budjettiin. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti 

kehitysmaksut 505 kanssa solmitusta Control 2 sopimuksesta, sisältäen projektikulujen takautuvia maksuja. 

Loka-joulukuun 2022 liikevaihto muodostui pääosin Alan Wake 2:seen, Max Payne 1&2 remakeen sekä 

Control 2:seen liittyvistä kehitysmaksuista. Alan Wake Remastered ei tuottanut vielä rojaltituloja. 

Remedyn käyttökate (EBITDA) laski loka–joulukuussa 2022 ja oli 2,8 (10,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto 

(EBIT) oli 2,1 (10,3) miljoonaa euroa eli 15,6 (52,2) prosenttia liikevaihdosta. Lasku johtui ennen kaikkea 

vertailukautta alhaisemmasta liikevaihdon tasosta. Materiaalien ja palveluiden kulut olivat 51,9 prosenttia, 

henkilöstökulut 4,5 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut 62,9 prosenttia suuremmat kuin vertailukaudella. 

Tammi–joulukuu 2022 

Tammi–joulukuussa 2022 Remedyn liikevaihto laski 2,5 prosenttia 43,6 (44,7) miljoonaan euroon. 

Kehitysmaksut olivat 39,1 (36,0) miljoonaa euroa ja rojaltit julkaisukumppaneilta olivat 4,5 (8,7) miljoonaa 

euroa. Kehitysmaksujen kasvuun vaikuttivat myönteisesti erityisesti kehitysmaksut Max Payne 1&2 

remakesta, Control 2:sesta ja Alan Wake 2:sta. Samaan aikaan kehitysmaksut Alan Wake Remasteredista, 

koodinimi Vanguardista ja Crossfiresta sekä pelirojaltit Controlista vähenivät vertailukaudesta. Alan Wake 

Remastered ei vielä tuottanut rojalteja. 

Tammi‒joulukuussa 2022 Remedyn käyttökate (EBITDA) laski 1,9 (14,5) miljoonaan euroon ja liikevoitto 

(EBIT) -0,6 (11,4) miljoonaan euroon eli -1,3 (25,5) prosenttiin liikevaihdosta. Remedy on siirtymässä 

vaiheeseen, jossa rahoitamme peliprojekteja itse enemmän kehitysvaiheen aikana mahdollistaaksemme 

pidemmän aikavälin kasvupotentiaalin. Tämä tarkoittaa samalla, että palkkaamme vaiheittain enemmän 

henkilöstöä ja hyödynnämme ulkoisia kehitysresursseja enemmän kuin aiemmin. Osuus jonka saamme 

julkaisukumppaneiltamme kehitysmaksuina ei kata koko investoinnin määrää. Pandemian rajoitusten 

hellitettyä liiketoiminnan muiden kulujen määrä on normalisoitunut. Materiaalien ja palveluiden kulut olivat 

118,9 prosenttia, henkilöstökulut 13,2 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut 59,8 prosenttia suuremmat kuin 

vertailukaudella. 



RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA 

Rahavirta 

Loka–joulukuu 2022 

Loka–joulukuussa 2022 Remedyn liiketoiminnan rahavirta oli -3,8 (-2,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan 

rahavirtaan vaikuttivat kumppaneilta saatavien maksujen pienempi määrä sekä korkeammat ulkoistukseen, 

henkilöstöön ja liiketoiminnan muihin kuluihin liittyvät maksut.   

Loka–joulukuussa 2022 Remedyn investointien rahavirta oli -2,5 (-2,3) miljoonaa euroa ja rahoituksen 

rahavirta oli -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa.     

Tammi–joulukuu 2022 

Tammi–joulukuussa 2022 Remedyn liiketoiminnan rahavirta oli 11,1 (6,1) miljoonaa euroa. Vertailukauteen 

nähden Remedy sai huomattavasti suuremman määrän kehitysmaksuja kumppaneilta, erityisesti Alan Wake 

2:een ja koodinimi Vanguardiin liittyen. Toisaalta selkeästi korkeammat ulkoistukseen, henkilöstöön ja 

liiketoiminnan muihin kuluihin liittyvät maksut vähensivät kassavirtaa. 

Rojalteista saatava kassavirta perustuu kumppaneiden kanssa sovittuihin maksuehtoihin ja voi erota tiettyinä 

kausina merkittävästi suoriteperusteisesti tuloutetusta liikevaihdosta. Lisäksi liiketoiminnan rahavirtaan 

vaikuttavat merkittävät, Remedyn saamien projektien kehitysmaksujen ajoitukset, jotka vaihtelevat projektien 

laskutusoikeuden saavuttamisen mukaisesti.  

Tammi–joulukuussa 2022 Remedyn investointien rahavirta oli -10,6 (-16,6) miljoonaa euroa ja rahoituksen 

rahavirta oli -2,8 (38,2) miljoonaa euroa. Remedyn investointien rahavirtaan vaikuttivat vertailukaudella 7,0 

miljoonan euron likvidit rahastosijoitukset sekä 41,5 miljoonan euron arvoinen suunnattu osakeanti. 

Taloudellinen asema 

Remedyn taseen pysyvät vastaavat 31.12.2022 olivat 31,4 (23,1) miljoonaa euroa. Kasvu pysyvissä 

vastaavissa johtuu pääosin tuotekehityskustannusten aktivoinnista. Kokonaisuudessaan yhtiön taseessa oli 

23,3 (15,1) miljoonaa euroa aktivoituja tuotekehityskustannuksia 31.12.2022. Yhtiöllä on kehitteillä useita 

projekteja ja niiden tuotekehityskustannukset on aktivoitu IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiöllä ei ollut 

taseessa liikearvoa.  

Remedyn rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2022 yhteensä 49,0 (51,4) miljoonaa euroa.  

Yhtiön vieras pääoma 31.12.2022 oli 11,2 (13,7) miljoonaa euroa.  

Remedyn taseen loppusumma 31.12.2022 oli 99,6 (101,1) miljoonaa euroa ja oma pääoma 88,4 (87,4) 

miljoonaa euroa. Omaan pääomaan vaikutti 2,3 miljoonan euron osingonmaksu huhtikuussa 2022. Yhtiön 

omavaraisuusaste oli 88,8 (86,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -56,4 (-59,1) prosenttia.   

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 

Remedyn henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 334 (294) kasvaen 14 prosenttia vuositasolla. 51 

prosenttia henkilöstöstä edustaa 33 eri kansallisuutta ja loput (49 prosenttia) ovat suomalaisia. Henkilöstön 

kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 366 kasvaen 14 prosenttia vuositasolla. Henkilöstön 

kokonaismäärä käsittää Remedyn henkilöstön määrän lisättynä henkilöillä, jotka työskentelevät Remedyn 

projekteissa, mutta jotka eivät ole Remedyyn työsuhteessa. 



Katsauskauden lopussa yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Tero Virtala, talousjohtaja Terhi 

Kauppi, teknologiajohtaja Markus Mäki, luova johtaja Sami Järvi, henkilöstöjohtaja Mikaela Öberg, 

kaupallinen johtaja Johannes Paloheimo ja operatiivinen johtaja Christopher Schmitz.  

Varsinainen yhtiökokous  

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa 13.4.2022. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden 

asiamiehet pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksia vain ennakkoon 

äänestämällä ja esittämällä vastaehdotuksia sekä kysymyksiä ennakkoon. 

Hallituksen jäseninä jatkoivat Markus Mäki (puheenjohtaja), Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen ja Henri 

Österlund. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä. Sonja Ängeslevän 

toimikausi alkoi muista hallituksen jäsenistä poiketen 2.5.2022. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 

vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, ja 

• vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, 

• myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 

• päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,17 

euroa osakkeelta, yhteensä 2 261 459,00 euroa 

• vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4 500 euroa kuukaudessa ja kunkin hallituksen 

jäsenen palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja, 

• valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena 

tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään 

• enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa 

erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ja 

• maksullisista tai maksuttomista osakeanneista tai optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien 

antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 300 000 ja osakkeita 

voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 

Omien osakkeiden suunnattua hankkimista koskeva valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 13.10.2023 saakka, ja se korvaa aiemmat 

valtuutukset. Osakeantia tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamista koskeva valtuutus on 

voimassa viisi vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat valtuutukset.  

Varsinaista yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Markus Mäen 

jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. 

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 

Kaupankäynti Remedyn osakkeilla siirtyi First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq 

Helsingin pörssilistalle 4.5.2022. Remedyn osakkeella käydään kauppaa Nasdaq Helsingissä 

kaupankäyntitunnuksella REMEDY. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 

oli 21,85 euroa. 

 



Tammi–joulukuu 

2022 

Osakkeen korkein 

kaupankäyntihinta, € 

Osakkeen alin 

kaupankäyntihinta, 

€ 

Osakkeen viimeisin 

kaupankäyntihinta, € 

Kaupankäyntimäärillä 

painotettu keskihinta, 

€ 

REMEDY 40,60 16,50 21,85 22,57 

 

 

  31.12.2022 31.12.2021 

Markkina-arvo, € 293 851 910 527 948 465 

Osakkeenomistajia 16 766 14 203 

Osakemäärä kauden lopussa 13 448 600 13 298 450 

Osakemäärä kauden lopussa, laimennusvaikutus huomioiden (IFRS)* 13 620 226 13 731 960 

Osakemäärä kauden lopussa, laimennusvaikutus huomioiden 14 574 150 14 259 650 

Osakemäärä kaudella keskimäärin 13 351 333 13 045 392 

Osakemäärä kaudella keskimäärin, laimennusvaikutus huomioiden (IFRS)* 13 585 980 13 617 931 

Osakemäärä kaudella keskimäärin, laimennusvaikutus huomioiden  14 287 775 13 942 775 

Osakevaihdon arvo kaudella 133 738 900  212 553 836 

Osakkeiden kokonaisvaihto kaudella 5 033 885 5 110 204 
 

 
*Laskettu kansainvälisten IFRS (International Financial Reporting Standards) standardien mukaisesti. 

Yhtiöllä on yksi osakesarja (ISIN-koodi: FI4000251897). Yhtiön osakemäärä 31.12.2022 oli yhteensä 13 448 

600. Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita. 

1.6. ja 15.9.2022 välisenä aikana yhteensä 11 200 Remedyn uutta osaketta merkittiin yhtiön vuoden 2018 

osakeoptioilla ja yhteensä 134 700 Remedyn uutta osaketta merkittiin yhtiön vuoden 2019 osakeoptioilla. 

Nämä osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.9.2022. Tämän seurauksena yhtiön osakkeiden 

kokonaismäärä nousi 13 302 700 osakkeesta 13 448 600 osakkeeseen. 

Varsinainen yhtiökokous päätti 13.4.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisista tai maksuttomista 

osakeanneista tai optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden 

määrä voi olla enintään 1 300 000. Varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamasta osakemäärästä on 

käyttämättä 31.12.2022 yhteensä 981 000 osaketta, jotka voidaan käyttää annetun valtuutusajan puitteissa. 

 

Remedy tiedotti 31.8.2022, että Accendo Capital SICAV RAIF:n osakeomistus Remedyn osakkeista ja 

äänistä oli 30.8.2022 noussut yli 15 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Accendo Capital SICAV RAIF:n 

osakeomistus Remedystä nousi 2 026 614 osakkeeseen, mikä vastasi 15,23 prosenttia Remedyn osake- ja 

äänimäärästä. 

Remedy tiedotti 28.11.2022, että Tencent Holdings Limitedin välillinen osakeomistus Remedyn osakkeista ja 

äänistä oli 25.11.2022 noussut yli 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Tencent Holdings Limitedin 

välillinen osakeomistus Remedystä oli noussut 673 274 osakkeeseen, mikä vastasi 5,01 prosenttia Remedyn 

osake- ja äänimäärästä. 

 

 

 

 

 



Merkittävimmät osakkeenomistajat 31.12.2022 

  NIMI OSAKKEITA PROSENTTIOSUUS 

1. Mäki Markus 3 197 000 23,8 

2. Järvi Sami Antero 560 000 4,2 

3. Virtala Tero Tapani 300 000 2,2 

4. Lehtinen Saku Hermanni 232 000 1,7 

5. Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka 156 056 1,2 

6. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 150 000 1,1 

7. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 143 000 1,1 

8. Sijoitusrahasto Aktia Capital 129 807 1,0 

9. Paloheimo Johannes Alfred Gustaf 103 000 0,8 

10. Fredrikson Karl Christian 101 400 0,8 

 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 5 072 363 37,7 

 Accendo Capital SICAV RAIF (hallintarekisteröity) 2 063 162 15,3 

 Muut hallintarekisteröidyt 2 196 731 16,3 

 Muut osakkeet 4 116 344 30,6 

 Yhteensä 13 448 600 100,0% 

 

OPTIO-OHJELMAT 

Remedyllä on viisi yhtiön avainhenkilöille suunnattua optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2018, Optio-ohjelma 

2019, Optio-ohjelma 2020, Optio-ohjelma 2021 ja Optio-ohjelma 2022. Alla olevassa taulukossa kuvataan 

optio-ohjelmien keskeiset tiedot. Lisätietoja optio-ohjelmista on Remedyn verkkosivuilla osoitteessa 

https://investors.remedygames.com/fi/palkitseminen/. 

Keskeiset tiedot optio-ohjelmista 31.12.2022  

Optio-
ohjelma  

Optio-oikeuksien 
enimmäismäärä  

Allokoitujen 
optio-oikeuksien 
lukumäärä  

Käyttämättömien 
optio-oikeuksien 
lukumäärä  

Osakkeiden merkintäaika  Osakkeiden 
merkintähinta, euroa   

Optio-
ohjelma 
2018  

302 500  302 500  60 750 1.6.2021–31.5.2024  7,02  

Optio-
ohjelma 
2019  

371 000  371 000  236 300 1.6.2022–31.5.2025  9,23  

Optio-
ohjelma 
2020  

400 000  201 500  201 500 1.6.2023–31.5.2026  22,21  

Optio-
ohjelma 
2021  

350 000  308 000  308 000  1.6.2024–31.5.2027  47,09  

Optio-
ohjelma 
2022  

350 000  319 000 319 000 1.6.2025–31.5.2028 26,64 

  

 

Remedyn vuoden 2018 optio-oikeudet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -

markkinapaikalla. 31.5.2022 Remedy haki myös vuoden 2019 optio-oikeuksiensa listaamista Nasdaq 

Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North -markkinapaikalle 1.6.2022 lähtien. Vuoden 2019 optio-oikeuksia on 

alun perin myönnetty yhteensä 400 000. Remedy mitätöi yhteensä 29 000 yhtiön hallussa olevaa vuoden 

2019 optio-oikeutta. Vuoden 2019 optio-oikeuksia on mitätöinnin jälkeen 371 000 kappaletta ja ne 

oikeuttavat merkitsemään 371 000 yhtiön osaketta. 

https://investors.remedygames.com/fi/palkitseminen/


20.9.2022 Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta 

”Optio-ohjelma 2022”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 350 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat 

merkitsemään yhteensä enintään 350 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla 

tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 350 

000 osakkeella vastaten 2,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän 

jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. 

VOITONJAKOEHDOTUS 

Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 61 280 970,55 euroa, josta tilikauden 

voitto oli -1 818 929,75 euroa. Hallitus ehdottaa 13.4.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

varoja jaetaan 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 344 860,00 euroa seuraavasti: 

 

 Euroa/osake Euroa 

Tilikauden voitosta ja voittovaroista osinkona 0,10 1 344 860,00 

Vapaaseen omaan pääomaan jätetään   59 936 110,55 

Yhteensä   61 280 970,55 

 

Osingon irtoamispäivä on 14.4.2023. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 

täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus 

ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 24.4.2023. 

Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksimoimaan omistaja-

arvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla. Mahdolliseen osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan 

investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen. Mikäli 

osinkoa jaetaan, kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023 

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 13.4.2023. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun 

myöhemmin yhtiöjärjestyksen mukaisessa määräajassa. 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Olennaisimmat lähiajan riskit ja epävarmuudet ovat: 

• Remedyn pelinkehitys saattaa epäonnistua, jos yhtiö ei pysty kehittämään pelejään asetettujen 

vaatimusten, kuten julkaisuaikataulun, laatuvaatimusten ja budjetin, mukaisesti. Lisäksi yhtiön pelit 

eivät välttämättä käy kaupaksi riittävän hyvin julkaisunsa jälkeen, vaikka pelit saisivat hyvät 

arvostelut ja olisivat korkealaatuisia, minkä seurauksena Remedyn rojaltituotot jäävät arvioitua 

pienemmiksi. 

 

• Remedyn menestys perustuu merkittäviltä osin sen kykyyn palkata, kouluttaa ja pitää 

palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä. Jos yhtiö epäonnistuu tällä saralla, se ei pysty 

harjoittamaan liiketoimintaansa tehokkaasti. 

 

• Remedy on solminut pitkäaikaiset julkaisusopimukset keskeisten kumppaneiden kanssa. Jos yhtiö ei 

pysty täyttämään keskeisiä sopimusvelvoitteitaan, sen kumppanit voisivat irtisanoa yhtiön kanssa 

tehdyt sopimuksensa tai esittää vaateita yhtiötä kohtaan.  

 



• Markkinatilanne sekä taloudelliset ja geopoliittiset olosuhteet vaikuttavat Remedyn liiketoimintaan, 

eikä yhtiö pysty vaikuttamaan näihin tekijöihin. Yhtiö on viime aikoina havainnut, että sen 

kustannuksiin on kohdistunut inflaatiopaineita. Jos yhtiö ei pysty siirtämään kohonneita 

kustannuksiaan kumppaneilleen tai jos näitä ei viedä sen pelien myyntihintoihin, tällä voi olla 

haitallinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen.  

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävä haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon. 

RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Remedyn optio-oikeuksilla 2018 ja 2019 merkittiin 16.9. – 31.12.2022 yhteensä 20.500 yhtiön uutta osaketta. 

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 13 469 100 osaketta. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2023 

10.2.2023  Tilinpäätöstiedote 2022 

26.4.2023  Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2023 

11.8.2023  Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023 

31.10.2023  Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2023 

Remedyn vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 julkaistaan 20.3.2023 alkavalla viikolla (viikko 

12) yhtiön sijoittajasivuilla https://investors.remedygames.com/fi 

VERKKOLÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 

Remedy järjestää tulosjulkistusta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden verkkolähetyksenä ja 

puhelinkonferenssina sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 10.2.2023 klo 14.00. Remedyn 

tulosta esittelevät toimitusjohtaja Tero Virtala ja talousjohtaja Terhi Kauppi.  

Tilinpäätöstiedote on julkaisemisen jälkeen nähtävillä Remedyn sijoittajasivuilla: 

https://investors.remedygames.com/fi/tiedotteet/ 

Verkkolähetyksen ohjeet: 

Ilmoittaudu verkkolähetykseen ennakkoon: 

https://remedy.zoom.us/webinar/register/WN_S7fImKPaQ_ykZSOhxTUuHg 

Ilmoittautumisen jälkeen saat verkkolähetyksen osallistumisohjeet sähköpostitse. 

Puhelinkonferenssin ohjeet: 

Liity konferenssiin soittamalla paikallisnumeroon muutama minuutti ennen tiedotustilaisuuden alkua. 

Kansainväliset numerot saatavilla: https://remedy.zoom.us/u/kWQMBp9zC 

Suomi: 09 7252 2471 

Ruotsi: +46 850 539 728 

Yhdistyneet kuningaskunnat: +44 330 088 5830 

Yhdysvallat: +1 646 558 8656  

Kokoustunnus: 815 2631 0400 

Salasana: 338475 

Tallenne verkkolähetyksestä  on nähtävillä tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön sijoittajasivuilla  

https://investors.remedygames.com/fi/esitykset/ 

https://investors.remedygames.com/fi
https://investors.remedygames.com/fi/tiedotteet/
https://remedy.zoom.us/webinar/register/WN_S7fImKPaQ_ykZSOhxTUuHg
https://remedy.zoom.us/u/kWQMBp9zC
https://investors.remedygames.com/fi/esitykset/


TAULUKOT 

 

Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. 

Tilintarkastuskertomus on annettu 9.2.2023 

Konsernin laaja tuloslaskelma  

 

tuhatta euroa 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

     

LIIKEVAIHTO 13 627 19 796 43 588 44 726 

Liiketoiminnan muut tuotot 19 0 19 1 

Materiaalit ja palvelut -2 912 -1 917 -11 751 -5 368 

Henkilöstökulut -6 156 -5 890 -23 949 -21 152 

Poistot ja arvonalentumiset -662 -543 -2 468 -3 043 

Liiketoiminnan muut kulut -1 795 -1 102 -6 002 -3 757 

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  2 120 10 343 -563 11 407 

Rahoitustuotot 16 150 316 253 

Rahoituskulut -35 -32 -941 -318 

VOITTO (TAPPIO) ENNEN 

TULOVEROJA  2 100 10 461 -1 188 11 342 

Tilikauden verokulu -627 -2 283 -538 -2 548 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  1 473 8 178 -1 726 8 794 

MUUT LAAJAN TULOKSEN 

ERÄT     

Erät, jotka saatetaan myöhemmin 

siirtää tulosvaikutteisiksi 0 0 0 0 

Tilikauden muut laajan tuloksen 

erät yhteensä 0 0 0 0 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 

YHTEENSÄ 1 473 8 178 -1 726 8 794 

TILIKAUDEN VOITON 

(TAPPION) JAKAUTUMINEN     

Yhtiön omistajille 1 473 8 178 -1 726 8 794 

TILIKAUDEN LAAJAN 

TULOKSEN JAKAUTUMINEN     

Yhtiön omistajille 1 473 8 178 -1 726 8 794 

 

 

OSAKEKOHTAINEN TULOS     

Laimentamaton, euroa 0,11 0,61 -0,13 0,67 

Laimennettu, euroa 0,11 0,59 -0,13 0,65 

 

 

 

 



Konsernin Tase 

 

tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 

   

PITKÄAIKAISET VARAT    

Aineettomat hyödykkeet (kehittämismenot) 23 262 15 110 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 142 3 178 

Käyttöoikeusomaisuuserät 1 147 1 075 

Sijoitukset 3 000 3 000 

Pitkäaikaiset saamiset 828 705 

Laskennalliset verosaamiset - 6 

LYHYTAIKAISET VARAT    

Vaihto-omaisuus 13 17 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 307 22 511 

Muut lyhytaikaiset sijoitukset 3 818 4 139 

Rahavarat 49 034 51 384 

   

VARAT YHTEENSÄ 99 552 101 126 

   

OMA PÄÄOMA    

Osakepääoma 80 80 

Ylikurssirahasto 38 38 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 57 101 55 779 

Kertyneet voittovarat 32 863 22 728 

Tilikauden voitto (tappio) -1 726 8 794 

VELAT    

Pitkäaikaiset velat   

Julkiselta vallalta saatu laina 919 1 837 

Vuokrasopimusvelat 227 218 

Lyhytaikaiset velat   

Julkiselta vallalta saatu laina 919 919 

Vuokrasopimusvelat 928 887 

Ostovelat ja muut velat 8 204 9 848 

   

VELAT YHTEENSÄ 99 552 101 126 

  



Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma  

 

tuhatta euroa 1-12/2022 1-12/2021 

   

Liiketoiminnan rahavirta 11 069 6 052 

Investointien rahavirta -10 623 -16 602 

Rahoituksen rahavirta -2 796 38 244 

   

Rahavarat - alkusaldo 51 384 23 690 

Rahavarojen muutos -2 350 27 694 

Rahavarat - loppusaldo 49 034 51 384 

 

  



Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 

 

 

 

Oman pääoman muutos 

ajalta 1-12/2022 

Osake-

pääoma 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

OMA 

PÄÄOMA 

YHTEENSÄ 

tuhatta euroa      

Oma pääoma 1.1.2022 80 38 55 779 31 522 87 419 

Laaja tulos      

  Tilikauden voitto (tappio)    -1 796 -1 796 

  Muut laajan tuloksen erät      

Tilikauden laaja tulos 

yhteensä    -1 796 -1 796 

Liiketoimet omistajien 

kanssa      

Osingonjako    -2 261 -2 261 

Myönnetyt osakeoptiot    3 602 3 602 

Osakeanti ja muut 

osakemerkinnät   1 322   

Liiketoimet omistajien 

kanssa yhteensä   1 322 1 341 2 663 

OMA PÄÄOMA 31.12.2022 80 38 57 101 31 137 88 356 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman muutos 

ajalta 1-12/2021 

Osake-

pääoma 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

OMA 

PÄÄOMA 

YHTEENSÄ 

tuhatta euroa      

Oma pääoma 1.1.2021 80 38 13 748 22 232 36 098 

Laaja tulos      

  Tilikauden voitto (tappio)    8 794 8 794 

  Muut laajan tuloksen erät      

Tilikauden laaja tulos 

yhteensä    8 794 8 794 

Liiketoimet omistajien 

kanssa      

Osingonjako    -1 961 -1 961 

Myönnetyt osakeoptiot    2 457 2 457 

Osakeanti ja muut 

osakemerkinnät   1 618  1 618 

Osakepääoman lisäys   40 413  40 413 

Liiketoimet omistajien 

kanssa yhteensä   42 031 496 42 528 

OMA PÄÄOMA 31.12.2021 80 38 55 779 31 522 87 419 



LIITETIEDOT, TILINPÄÄTÖS TAMMI–JOULUKUU 2022 

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on 

noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2022 voimassa olleita IFRS-standardeja. Noudatetut 

laadintaperiaatteet ovat yhtenevät yhtiön vuoden 2021 IFRS-tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden 

kanssa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. 

Liikevaihdon jakautuminen vuosineljänneksittäin 

 

tuhatta euroa  10-12/2022 7–9/2022 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 

Kehitysmaksut 12 564 7 500 7 443 11 619 18 341 5 428 

Rojaltit 1 063 404 1 958 1 037 1 455 1 970 

Yhteensä 13 627 7 904 9 401 12 656 19 796 7 398 

 

Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen määritys ja hierarkia 

Remedyn käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat koostuvat johdannaisvaroista ja -veloista sekä 

sijoituksista pääomarahastoihin. 

 

31.12.2022 

  Tase-
arvo Käypä arvo 

           

tuhatta euroa       Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 
             

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 
         

Rahastosijoitukset     6 818 6 818 - - 6 818 

 
   

6 818 6 818   6 818 

Rahoitusvelat, joita ei arvosteta käypään arvoon      

Vakuudeton julkiselta vallalta 
saatu laina 

    
1 837 - - 1 837 1 837 

 
   

1 837 - - 1 837 1 837 

 
   

     

31.12.2021 

  Tase-
arvo Käypä arvo 

           

Tuhatta euroa       Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 
             

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 
         

Rahastosijoitukset     7 139 7 139 - - 7 139 

 
   

7 139 7 139 - - 7 139 

Rahoitusvelat, joita ei arvosteta käypään arvoon      

Vakuudeton julkiselta vallalta 
saatu laina 

    
2 755 - - 2 755 2 755 

 
   

2 755 - - 2 755 2 755 

 



• Taso 1: käypä arvo lasketaan perustuen täysin samanlaisten varojen tai velkojen noteerattuihin 

(oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla, joille Remedyllä on pääsy arvostuspäivänä. 

• Taso 2: käypä arvo lasketaan perustuen syöttötietoihin, jotka ovat muita kuin tasolle 1 kuuluvia 

noteerattuja hintoja ja jotka ovat havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko suoraan (ts. 

hintoina) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). 

• Taso 3: käypä arvo lasketaan perustuen syöttötietoihin, jotka eivät ole havainnoitavissa 

omaisuuserälle tai velalle (muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot). 

Määrittäessään omaisuuserän tai velan käypää arvoa Remedy hyödyntää mahdollisimman paljon 

havainnoitavissa olevia markkinatietoja. 

 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset 

 

tuhatta euroa   

Koneet ja kalusto Muut aineelliset 
hyödykkeet 

Yhteensä 

   2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Hankintameno               

Alkusaldo 1.1.  4 734 3 639 1 918 1 900 6 652 5 539 

Lisäykset     1 499 1 095 - 18 1 499 1 113 

Loppusaldo 31.12.  6 233 4 734 1 918 1 918 8 151 6 652 

         

Kertyneet poistot ja       

arvonalentumiset        

Kertyneet poistot 1.1.  -2 154 -1 421 -1 319 -848 -3 474 -2 268 

Poistot   -1 061 -734 -474 -472 -1 535 -1 206 

Kertyneet poistot 31.12.  -3 215 -2 154 -1 793 - 1 319 -5 009 -3 474 

         

Kirjanpitoarvo 1.1. 2 579 2 218 599 1 052 3 178 3 271 

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 018 2 579 125 599 3 142 3 178 

 

 

Aineettomien käyttömaisuushyödykkeiden muutokset 

Kehittämismenot 

 

  

tuhatta euroa     31.12.2022 31.12.2021 

Hankintameno     
  

Alkusaldo 1.1.    
25 085 16 596 

Lisäykset       8 152 8 489 

Loppusaldo 31.12.    33 237 25 085 

       

 
   



Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

Alkusaldo 1.1.    -9 975 -9 003 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset       - -972 

Loppusaldo 31.12.    -9 975 -9 975 

       

Kirjanpitoarvo 1.1.   15 110 7 593 

Kirjanpitoarvo 31.12.   23 262 15 110 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Käyttökate (EBITDA):   Liikevoitto (EBIT) + poistot ja arvonalentumiset 

Liikevoitto (EBIT):   Voitto (tappio) ennen veroja ja rahoituseriä 

Liikevoitto liikevaihdosta, %:  Liikevoitto (EBIT) / liikevaihto 

Nettokassa:    Rahat ja pankkisaamiset + likvidit investoinnit* - korollinen vieras pääoma 

Nettovelkaantumisaste, %:  (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset – likvidit investoinnit*) / oma  

    pääoma 

Omavaraisuusaste, %:   Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) 

Investoinnit aineellisiin ja  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos lisättynä 

aineettomiin hyödykkeisiin:  kyseisten erien poistoilla  

 

*Likvideiksi investoinneiksi on huomioitu Remedyn likvidit rahastosijoitukset. Vertailukauden tunnusluku on myös oikaistu huomioimaan 

kyseinen erä. 

 

Espoossa 10. päivänä helmikuuta 2023 

Remedy Entertainment Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja 

Veli-Pekka Puolakanaho, Corporate Development Director 

Puhelin: 050 430 0936 

Sähköposti: veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com 

 

Remedy lyhyesti 

Remedy Entertainment Oyj on uraauurtava ja kansainvälisesti arvostettu videopeliyhtiö. Vuonna 1995 

perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja 

visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja 

kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa 

Northlight®-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita käytetään useissa yhtiön peleissä.  

Yhtiö työllistää yli 330 pelialan ammattilaista 34:sta eri maasta. Remedyn osake on noteerattu Nasdaq 

Helsingin ylläpitämällä pörssilistalla.  

www.remedygames.com 

mailto:veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com
http://www.remedygames.com/

