
Talous

  erinomainen

  hyvä

  tyydyttävä

>  välttävä

  heikko

  ei luokittelua

Tausta

  vahva

  hyvä

  tyydyttävä

  välttävä

  heikko

>  ei luokittelua

Maksutapa

>  erittäin positiivinen

  positiivinen

  ei negatiivinen

  lievästi negatiivinen

  negatiivinen
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Rating Alfa

Clinical Research Services Turku - CRST Oy
Itäinen Pitkäkatu 4 B, 3 krs.
20520 Turku
Itäinen Pitkäkatu 4 B, 20520 Turku

Puhelin: +358 2 42064700 Telefax:

Kaupparekisterinumero: Rekisteröity: 18.03.2014

Y-tunnus: 26052159 Aloitusaika: 27.03.2014

Henkilöstö: Henkilöstö vuonna 2021 oli 22 henkilöä.

Toimiala: Yrityksen tutkittu toimiala 25.03.2014 lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen (72191)

Yhteenveto

Yrityksen rating  on  tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietoja , 19.10.2022 AA heikentynyt

Rating  

  erinomainen AAA

  hyvä+ AA+

> hyvä AA

  tyydyttävä+ A+

  tyydyttävä A

  välttävä B

  heikko C

 

Kertaluottosuositus  45,000 EUR

Taustaluokkaa ei luokitella, mikäli luottotietolaista johtuen vastuuhenkilötietoja ei voida käyttää (Luottotietolaki, 27§).

Yritystutka

Palvelu esittää huomioita yrityksen tiedoissa havaituista poikkeavuuksista. Käyttäjän on itse arvioitava tietojen merkitys.
Kaikkia palvelun esittämiä havaintoja ei ole käytetty luottoluokituksessa luottotietolakiin perustuen.

Asteikko:
 Yrityksen tiedoissa merkittäviä YT3

poikkeavuuksia
 Yrityksen tiedoissa huomioitavaaYT2



Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
100864, Kaarina 
Marjamäki Anne Marika, alkaen 18.03.2014 
Varsinainen jäsen 
pääomasijoittajan palveluksessa. 
Henkilö osallistuu yrityksen hallintoon työtehtäviensä perusteella 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
240753, Naantali 
Klemets Rabbe Ilari, alkaen 16.06.2014 
Varsinainen jäsen 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
220862, Raisio 
Kunelius Reijo Olavi, alkaen 16.06.2014 
Puheenjohtaja 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
280462, Masku 
Iitiä Antti Juhana, alkaen 16.06.2014 
Toimitusjohtaja 

 
rekisteröityjen maksutapatietojen keskiviive on 0 pv. 
Yrityksellä ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä. 6 kk:n aikana 

Liikenimi: Clinical Research Services Turku CRST Oy 

Rinnakkaistoiminimi: Clinical Research Services Turku - CRST Ltd 
Aputoiminimi: CRST ServicesMuut nimet
Yritys on työnantajarekisterissä 27.03.2014 alkaen. 
Yritys on alv-velvollinen liiketoiminnasta 27.03.2014 alkaen. 
Yritys on ennakkoperintärekisterissä 28.04.2014 alkaen. 
Osakkaat pyydetty 15.09.2017. 
Yrityksen toimipisteiden lukumäärä on 1. 
kehittäminen (72191) 
Yrityksen tutkittu toimiala 25.03.2014 lääketieteellinen tutkimus ja 
Henkilöstö vuonna 2021 oli 22 henkilöä. 

tilikausi päättyi 31.12.2021. 
Bruttotulos vuonna 2021 oli 1.692 tEUR, tilikauden pituus oli 12 kk jaToiminta

1215 kplOsakkeet
Maksettu osakepääoma: 60.312 EUROsakepääoma

Yks.kotimainenOmistajatyyppi
OsakeyhtiöYhtiömuoto

Vastuuhenkilöiden sidokset

YT1 Yrityksen tiedoissa ei poikkeavuuksia  Yrityksen tiedoissa ei YT1
poikkeavuuksia

 Yritys ei täytä Yritystutkan YT0
alkuehtoja

Yrityksen tarkistuksessa ei ilmennyt poikkeavuuksia.  Tarkista myös luottoluokitukseen vaikuttavat 
negatiiviset tekijät.

Suositellaan huomioimaan luottoluokituksen lisäksi Lisäraportti

Taustahenkilöiden tietoja ei ole huomioitu
Luottoluokituksessa ei käytetä vastuuhenkilötietoja luottotietolain asettamien 
rajoitusten vuoksi. Vastuuhenkilöiden maksuhäiriöitä ei ole tarkistettu. Tarkista 
vastuuhenkilöiden sidokset ja maksuhäiriöt tarvittaessa.

 

Perustiedot

 

Maksutapa

 

Vastuuhenkilöt

haku?id=26052159&service=PAL_VH_SIDOKSET_4N_ESGALFA&servicetype=ratingalfa&nimihaku=false&avaaHaut=true


  2018  2019  2020  2021   

Yritys  43,7  43,0  25,0  -59,6   

Yläkvartiili  25,3  27,1  25,4  28,1   

Mediaani  4,6  6,5  4,8  5,8   

  2018  2019  2020  2021   

Yritys  46,9         

Yläkvartiili  29,0  21,4  17,8  21,1   

Mediaani  3,4  3,6  0,0  3,1   

Kannattavuus 

Sijoitetun pääoman tuotto 

Volyymi 

Liikevaihdon muutosprosentti 

 
Yrityskiinnityksiä yhteensä 500 tEUR. 

henkilöomistajat, Y-tunnus 
Turun yliopisto, Y-tunnus 
Oy LS Link Ab, Y-tunnus 21322172 
Aloitusrahasto Vera Oy, Y-tunnus 08425142 
Yrityksen ilmoituksen mukaan 25.09.2014 osakkaat ovat: 

Prokuraoikeuksia ei ole myönnetty. 
ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja 

 
 

Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
170752, Turku 
Väänänen Heikki Kalervo, alkaen 27.07.2020 
Varsinainen jäsen 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
150752, Naantali 
Scheinin Mika, alkaen 16.06.2014 
Varsinainen jäsen 

 

 

Nimenkirjoitus

 

Osakkaat

 

Yrityskiinnitykset

 

Tilinpäätösanalyysin yhteenveto

 Yritys
 Toimialan yläkvartiili
 Toimialan mediaani
 Toimialan alakvartiili

 

 



voidaan luonnehtia erittäin hyväksi. 
huomattavasti viime tilikaudella. Yrityksen net gearing on -1,2, mitä 
on toimialan mediaania (74,7 %) alempi. Vakavaraisuus on heikentynyt 

omavaraisuusasteella mitattuna tyydyttävä (34,0 %). Yrityksen omavaraisuus 
Clinical Research Services Turku - CRST Oy:n vakavaraisuus onVakavaraisuus

mikä on alempi kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 2,8). 
Perinteinen maksuvalmius current ratiolla mitattuna on tyydyttävä (1,3),Maksuvalmius
toimintajäämä on negatiivinen. 
toimialaan (5,6 %) nähden heikko. Yrityksen kassavirtaperusteinen 
huomioon myös korottomat velat, on tuottosuhde -28,0 %. Tuotto on 
Mikäli sijoitetun pääoman sijasta lasketaan tuotto kokonaispääomalle ottaen 

 
Yrityksen kannattavuuden kehitys on ollut joka tavalla erittäin riskinen. 
heikentynyt. Pitkällä aikavälillä kannattavuuden kehitys on ollut heikko. 
(mediaani 5,8 %). Viime tilikaudella kannattavuus on olennaisesti 

heikko (-59,6 %). Tämä on selvästi alempi kuin toimialalla keskimäärin 
Kannattavuuden keskeinen tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, onKannattavuus

 
on 77 t EUR, mikä on toimialaan (mediaani 90 t EUR) verrattuna tyydyttävä. 
tilikaudella keskimäärin 22 henkilöä. Henkilöä kohti laskettu bruttotulos 
markkinaosuuden selvään menetykseen. Yrityksen palveluksessa toimi viime 
toimialaa merkittävästi heikompi. Tämä voi johtaa jatkuessaan 
bruttotulos on jonkin verran laskenut (-20,9 %). Bruttotuloksen kehitys oli 
(113 t EUR) suurempi bruttotuloksella mitattuna. Viime tilikaudella 
keskisuuri (1,7 m EUR). Yritys on toimialallaan selvästi keskimääräistä 
vuoksi. Clinical Research Services Turku - CRST Oy:n bruttotulos on 
tunnuslukujen määrä on tavallista suppeampi liikevaihtotiedon puuttumisen 

perustuvat liikevaihdon sijasta bruttotulokseen. Analysoitavien 
Yritys on laatinut lyhennetyn tuloslaskelman, joten volyymitarkastelutVolyymi
lähellä kaikkien yritysten mediaanitasoa. 
konkurssiriski on 0,3 % ja maksuhäiriöriski 3,8 %. Maksuhäiriöriski on 

tutkimus ja kehittäminen) yritystä tilikaudelta 2021. Toimialan 
Vertailussa on käytetty 200 toimialaluokan 72191 (LääketieteellinenToimialavertailu
Tilintarkastaja on antanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. 
hyödynnetty myös tilikausien 2016-2020 tietoja. 
31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Analyysissä on 
Tilinpäätösanalyysi perustuu Clinical Research Services Turku - CRST Oy:n 

 
 
 

  2018  2019  2020  2021   

Yritys  1,7  2,1  2,1  1,3   

Yläkvartiili  7,1  6,8  7,0  7,6   

Mediaani  2,3  2,1  2,7  2,8   

Alakvartiili  1,0  1,1  1,1  1,1   

  2018  2019  2020  2021   

Yritys  49,4  60,6  59,9  34,0   

Yläkvartiili  93,5  94,8  96,4  95,1   

Mediaani  67,9  66,7  69,8  74,7   

Alakvartiili  25,0  18,8  16,0  19,0   

Maksuvalmius 

Current ratio 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste 

Alakvartiili  -9,7  -8,7  -11,8  -14,7   Alakvartiili  -13,8  -15,8  -30,0  -15,4   
 

 

 

Tilinpäätösanalyysi



tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietojaAAA16.10.2021

tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietojaAAA16.04.2022

tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietojaAA19.10.2022

raportin käytöstä mahdollisesti aiheutuu. 
oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa vahingoista, joita tämän 
Suomen Asiakastieto Oy ei takaa raportissa esitettyjen tietojen 

 
Yritystä on kysytty 6 kuukauden aikana 98 kertaa. 

Tilintarkastaja on antanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. 
01.01.2021 - 31.12.2021 
KHT Moisio Tomi , PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastaja tilikaudella 01.01.2021 - 31.12.2021: 

oikaisemattomista tilinpäätöksistä. 
Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta on tuotettu ohjelmallisesti 

 
toimintaedellytysten turvaamiseksi. 
kannattavuus vähintään tyydyttävälle tasolle pitkän aikavälin 

Vakavaraisuuden ansiosta yrityksellä on edellytykset saattaa myöshuomautukset
Yhteenveto ja

 

Tilintarkastus

 

Kyselytiedot

 

Ratinghistoria

Yrityksen rating on    on    tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietoja19.10.2022 AA 

 

Toimialan 
ratingjakauma  19.10.2022

Luokka Kpl %

Erinomainen  AAA 20   6 

Hyvä +  AA+ 63   20 

Hyvä  AA 50   16 

Tyydyttävä +  A+ 77   25 

Tyydyttävä  A 75   24 

Välttävä  B 20   6 

Heikko  C 11   3 

Yhteensä 316    

 

Vertailutoimiala : lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen (72191)
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