
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

Tiedot luovutettu   17.11.2022

17.11.2022 12.27    © Suomen Asiakastieto Oy

Rating Alfa

Oceanvolt Oy
Ruosilantie 7
00390 Helsinki
Ruosilantie 7 B, 00390 Helsinki

Puhelin: +358 50 3326024 Telefax:

Kaupparekisterinumero: Rekisteröity: 23.06.2004

Y-tunnus: 19041400 Aloitusaika: 01.06.2004

Liikevaihto:
Liikevaihto vuonna 2021 oli 2.356 tEUR, tilikauden pituus oli 12 kk ja tilikausi päättyi 
31.12.2021.

Henkilöstö: Henkilöstö vuonna 2021 oli 21 henkilöä.

Toimiala:
Yrityksen tutkittu toimiala 18.09.2004 veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa 
(46495)

Yhteenveto

Yrityksen rating  on  tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietoja , 17.11.2022 A heikentynyt

Rating  

  erinomainen AAA

  hyvä+ AA+

  hyvä AA

  tyydyttävä+ A+

> tyydyttävä A

  välttävä B

  heikko C

 

Kertaluottosuositus  95,000 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:



Puheenjohtaja 
 

Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
111065, Espoo 
Lassila Tommi Artturi, alkaen 12.03.2020 
Toimitusjohtaja 

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

Rinnakkaistoiminimi: Oceanvolt Ltd 
Aputoiminimi: Electric OceanMuut nimet
Sulautumispäätös 01.08.2016, yritykseen sulautunut Sharkgen Oy 
Sulautumispäätös 28.02.2021, yritykseen sulautunut ServoProp Oy 
Yritys on alv-velvollinen liiketoiminnasta 01.06.2004 alkaen. 
Yritys on ennakkoperintärekisterissä 14.06.2004 alkaen. 
Yritys on työnantajarekisterissä 01.11.2009 alkaen. 
Yrityksen toimipisteiden lukumäärä on 1. 
Yritys harjoittaa vientiä ja tuontia. 
tukkukauppa (46495) 
Yrityksen tutkittu toimiala 18.09.2004 veneiden ja veneilytarvikkeiden 
Henkilöstö vuonna 2021 oli 21 henkilöä. 

tilikausi päättyi 31.12.2021. 
Liikevaihto vuonna 2021 oli 2.356 tEUR, tilikauden pituus oli 12 kk jaToiminta

137194 kplOsakkeet
Maksettu osakepääoma: 12.274 EUROsakepääoma

Yks.kotimainenOmistajatyyppi
OsakeyhtiöYhtiömuoto

Vastuuhenkilöiden sidokset

Kyselytiedot

Vastuuhenkilöiden sidokset

Vastuuhenkilöiden sidokset

YT3 Yrityksen tiedoissa merkittäviä poikkeavuuksia

 Yrityksen tiedoissa merkittäviä YT3
poikkeavuuksia

 Yrityksen tiedoissa huomioitavaaYT2
 Yrityksen tiedoissa ei YT1

poikkeavuuksia
 Yritys ei täytä Yritystutkan YT0

alkuehtoja

Suositellaan huomioimaan luottoluokituksen lisäksi Lisäraportti

Kytköksiä konkurssiyrityksiin tai saneerauksessa oleviin
Vastuuhenkilöillä on yhteyksiä yrityksiin, jotka ovat konkurssissa tai 
yrityssaneerauksessa. Tarkista Vastuuhenkilöiden sidokset.

Kytköksiä häiriöllisiin yrityksiin
Vastuuhenkilöillä on yhteyksiä maksuhäiriöisiin yrityksiin. Tarkista 
Vastuuhenkilöiden sidokset.

Kyselyt kasvussa
Yritystä on kysytty usein viime aikoina. Yrityksen aktiviteettitaso on korkea. 
Tarkista Digitaalinen aktiivisuusmittari tai Kyselytiedot.

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
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Yritys on emoyritys konsernissa Oceanvolt -konserni. 

 
Yrityskiinnityksiä yhteensä 750 tEUR. 

Kjellman Janne Petteri, s.15.08.1974 22,7 % osakkeista 
Muut osakkaat yli 30kpl, 77,3 % osakkeista 
Yrityksen ilmoituksen mukaan 11.12.2019 osakkaat ovat: 

 
Prokuristi kirjoittaa toiminimen yksin. 
ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja 

 
170960, Helsinki 
Mustelin Markus Kristoffer, 13.05.2020 - 27.12.2021 
Varsinainen jäsen 
pääomasijoittajan palveluksessa. 
Henkilö osallistuu yrityksen hallintoon työtehtäviensä perusteella 
150874, Helsinki 

Kjellman Janne Petteri, 23.06.2004 - 22.08.2022vastuuhenkilöt
Varsinainen jäsenEronneet
pääomasijoittajan palveluksessa. 
Henkilö osallistuu yrityksen hallintoon työtehtäviensä perusteella 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
090969, Helsinki 
Österman Jan Erik, alkaen 14.11.2017 
Varsinainen jäsen 
jäsenen tehtävässä hallitusammattilaisena. 
Mats Wolontiksen ilmoituksen mukaan hän toimii Oceanvolt Oy:n hallituksen 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
091062, Helsinki 
Wolontis Mats Benedikt, alkaen 13.05.2020 
Varsinainen jäsen 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
240571, Oulu 
Niemelä Riku Tapani, alkaen 28.12.2021 
Varsinainen jäsen 

 
Henkilöllä yritysyhteyksiä. 
110562, Espoo 
Raiskinen Ilkka Johannes, alkaen 14.11.2017 

 

Nimenkirjoitus

 

Osakkaat

 

Yrityskiinnitykset

 

Konsernirakenne

 

Tilinpäätösanalyysin yhteenveto

 Yritys
 Toimialan yläkvartiili
 Toimialan mediaani
 Toimialan alakvartiili

 



markkinaosuuttaan, mikäli suuntaus jatkuu tulevaisuudessa. Yrityksen 
keskimäärin. Tämän ansiosta yritys voi nopeasti kasvattaa 
(48,0 %). Kasvu on ollut merkittävästi nopeampaa kuin toimialalla 
t EUR) suurempi. Viime tilikaudella liikevaihto on kasvanut voimakkaasti 

toimiviin yrityksiin. Yritys on toimialallaan selvästi keskimääräistä (216 
Oceanvolt Oy:n liikevaihto on keskisuuri (2,4 m EUR) suhteessa kaikkiinVolyymi
lähellä kaikkien yritysten mediaanitasoa. 
konkurssiriski on 0,0 % ja maksuhäiriöriski 4,0 %. Maksuhäiriöriski on 

veneilytarvikkeiden tukkukauppa) yritystä tilikaudelta 2021. Toimialan 
Vertailussa on käytetty 62 toimialaluokan 46495 (Veneiden jaToimialavertailu
Tilintarkastaja on antanut huomautuksen. 
tilikausien 2016-2020 tietoja. 
tilikauden tilinpäätöstietoihin. Analyysissä on hyödynnetty myös 
Tilinpäätösanalyysi perustuu Oceanvolt Oy:n 31.12.2021 päättyneen 

 
 
 

  2018  2019  2020  2021   

Yritys  1,5  1,7  2,9  2,6   

Yläkvartiili  4,1  5,7  4,2  4,9   

Mediaani  1,7  1,8  2,3  2,0   

Alakvartiili  0,9  0,9  0,9  0,5   

  2018  2019  2020  2021   

Yritys  28,6  47,1  58,8  60,0   

Yläkvartiili  80,9  87,5  86,8  88,8   

Mediaani  30,7  48,1  50,8  52,7   

Alakvartiili  1,7  2,3  3,8  0,0   

Maksuvalmius 

Current ratio 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste 

  2018  2019  2020  2021   

Yritys  -78,4  -71,5  -54,7  -41,5   

Yläkvartiili  21,1  16,3  16,8  11,2   

Mediaani  4,8  1,1  2,0  1,9   

Alakvartiili  -3,0  -10,5  -11,8  -16,5   

  2018  2019  2020  2021   

Yritys  264,7  8,8  13,3  48,0   

Yläkvartiili  33,3  26,9  25,6  21,7   

Mediaani  5,5  8,3  0,0  0,0   

Alakvartiili  -25,0  -12,8  -13,3  -23,5   

Kannattavuus 

Sijoitetun pääoman tuotto 

Volyymi 

Liikevaihdon muutosprosentti 

 

 

 

 

Tilinpäätösanalyysi



tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietojaAA20.11.2021

tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietojaAA14.05.2022

tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietojaA17.11.2022

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 176 kertaa. 

Tilintarkastaja on antanut huomautuksen. 
01.01.2021 - 31.12.2021 
KHT Roima Paula , PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastaja tilikaudella 01.01.2021 - 31.12.2021: 

oikaisemattomista tilinpäätöksistä. 
Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta on tuotettu ohjelmallisesti 

 
2021. 
Yritykseen on tilikauden aikana fuusioitu: ServoProp Oy, S98338, 28.02. 
toimintaedellytysten turvaamiseksi. 
kannattavuus vähintään tyydyttävälle tasolle pitkän aikavälin 
Vakavaraisuuden ansiosta yrityksellä on edellytykset saattaa myös 
vakavaraisuuden ansiosta. 

Huolimatta nopeasta kasvusta, rahoitus pysynee hallinnassa hyvänhuomautukset
Yrityksen nopea kasvu on vaarallista, sillä kannattavuus on heikko.Yhteenveto ja
verrattuna välttävä. 
velkaantuneisuus on 57,1 %, mikä on toimialan mediaaniin (23,4 %) 
Yrityksen net gearing on 0,2, mitä voidaan luonnehtia hyväksi. Suhteellinen 
Vakavaraisuuden kehitys on pitkällä aikavälillä ollut hyvin suotuisa. 

hyvä (60,0 %). Toimialan omavaraisuusasteen mediaani on 52,7 %. 
Oceanvolt Oy:n vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna erittäinVakavaraisuus
vrk) verrattuna. 
Yrityksen myyntisaamisten kiertoaika 20 vrk on melko lyhyt toimialaan (29 
Maksuvalmiuden pitkän aikavälin kehitys on harvinaisen myönteinen. 

samaa suuruusluokkaa kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 2,0). 
Perinteinen maksuvalmius current ratiolla mitattuna on hyvä (2,6), mikä onMaksuvalmius
kassavirtaperusteinen toimintajäämä on negatiivinen. 
tuottoprosentti on toimialaan (1,8 %) nähden heikko. Yrityksen 
huomioon myös korottomat velat, on tuottosuhde -33,7 %. Kokonaispääoman 
Mikäli sijoitetun pääoman sijasta lasketaan tuotto kokonaispääomalle ottaen 
on selvästi alempi kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 1,9 %). 
tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, on heikko (-41,5 %). Tämä 
viitaten vaarallisen matalaan katteeseen. Kannattavuuden keskeinen 
liikevoittoprosentti (-49,8 %) on toimialaan (2,6 %) verrattuna heikko, 

suhteutettuna heikko. Tämä kertoo erittäin heikosta tulorahoituksesta. Myös 
Yrityksen käyttökateprosentti (-34,0 %) on toimialaan (mediaani 7,1 %)Kannattavuus
toimialaan (mediaani 153 t EUR) verrattuna välttävä. 
keskimäärin 21 henkilöä. Liikevaihto henkilöä kohti on 112 t EUR, mikä on 
poikkeuksellisen nopeaa. Yrityksen palveluksessa toimi viime tilikaudella 
liikevaihdon kehitys on kuitenkin pitkällä aikavälillä ollut 

 

Tilintarkastus

 

Kyselytiedot

 

Ratinghistoria

Yrityksen rating on    on    tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietoja17.11.2022 A 

 

Toimialan 
ratingjakauma  17.11.2022



Luokka Kpl %

Erinomainen  AAA 6   7 

Hyvä +  AA+ 15   17 

Hyvä  AA 10   11 

Tyydyttävä +  A+ 18   20 

Tyydyttävä  A 24   28 

Välttävä  B 7   8 

Heikko  C 8   9 

Yhteensä 88    

 

Vertailutoimiala : veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa (46495)

 

Konsernihistoria
Oceanvolt -konserni

Y-tunnus 19041400

Konsernin tilinpäätöstä ei ole käytettävissä.

Mukana tilikausissa/Konsernin %-osuus äänivallasta Y-tunnus  

Oceanvolt Oy 19041400   

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 emoyritys

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Oceanvolt USA Inc    

31.12.2021 / 100% 31.12.2020 / 100% 31.12.2019 / 100% omistusyhteysyr.
(tytär)

31.12.2018 / 100% 31.12.2017 / 100% 31.12.2016 / 100%

Konsernin tuloslaskelma (t EUR)

Tietokannassamme ei ole tilinpäätöstietoja yrityksestä

Konsernin tase (t EUR)

Tietokannassamme ei ole tilinpäätöstietoja yrityksestä



Konsernin tunnusluvut

Tietokannassamme ei ole tilinpäätökselle laskettuja tunnuslukuja


	Rating Alfa
	Yhteenveto
	Yritystutka
	Perustiedot
	Maksutapa
	Vastuuhenkilöt
	Nimenkirjoitus
	Osakkaat
	Yrityskiinnitykset
	Konsernirakenne
	Tilinpäätösanalyysin yhteenveto
	Volyymi 
	Kannattavuus 
	Vakavaraisuus 
	Maksuvalmius 

	Tilinpäätösanalyysi
	Tilintarkastus
	Kyselytiedot
	Ratinghistoria
	Konsernihistoria
	Konsernin tuloslaskelma (t EUR)
	Konsernin tase (t EUR)
	Konsernin tunnusluvut
	Puhelinnumerot

