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LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS JATKOIVAT VOIMAKASTA KASVUA
UUDEN STRATEGIAN MUKAISESTI
Enersense International Oyj – Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020 (tilintarkastamaton)
2.11.2020 klo 14.45.
Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj tiedotti 31.7.2020 Empower Oyj -yrityskaupan
täytäntöönpanosta, jonka seurauksena Empower Oyj:stä tuli Enersensen täysin omistama tytäryhtiö. Omistusoikeus siirtyi
31.7.2020, joten Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät tähän liiketoimintakatsaukseen
elo- ja syyskuun 2020 osalta.

Heinä-syyskuu 2020 lyhyesti
●
●
●
●
●

Liikevaihto 47,2 (16,5) miljoonaa euroa, kasvua 185,6 prosenttia.
Käyttökate 4,0 (0,4) miljoonaa euroa
Käyttökatemarginaali 8,4 (2,4) prosenttia
Liikevoitto 1,9 (0,1) miljoonaa euroa
Liikevoittomarginaali 4,1 (0,8) prosenttia

Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti
●

●
●

Liikevaihto 78,5 (42,7) miljoonaa euroa,
kasvua 35,8 miljoonaa euroa eli 84,0
prosenttia. Liikevaihdon kasvusta 28,1
miljoonaa euroa koostuu
Empower-yritysostossa siirtyneiden
liiketoimintojen liikevaihdosta
Käyttökate 5,0 (-0,4) miljoonaa euroa
Käyttökate ilman Enersensen ja
Empowerin integroimisesta aiheutuneita
kertaluonteisia kuluja 5,4 miljoonaa euroa

●
●
●
●

Käyttökatemarginaali 6,4 (-1,0) prosenttia
Liikevoitto 2,5 (-1,3) miljoonaa euroa
Liikevoittomarginaali 3,1 (-3,0) prosenttia
Liiketoiminnan rahavirta -14,0 miljoonaa
euroa. Yhtiö on maksanut
Empower-yrityskaupan yhteydessä
siirtyneitä ostovelkoja varoilla, jotka
kerättiin heinäkuussa toteutetulla
suunnatulla osakeannilla ja uudella
rahoituslimiitillä

1.7.–30.9.2020 pääkohdat
●
●
●
●
●
●

●

2.7.2020 Enersense tiedotti ostavansa Empowerin ja 31.7.2020 yhtiö tiedotti saattaneensa
yrityskaupan päätökseen.
24.7.2020 Enersense julkaisi p
 ro forma -taloudelliset tiedot liittyen Empower-yrityskauppaan ja
julkisti samalla ennakkotietoja Enersensen tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta.
31.7.2020 Enersense tiedotti sen ja Areva GmbH:n maaliskuussa solmiman toimitussopimuksen
edenneen toiseen vaiheeseen.
17.8.2020 yhtiö julkaisi 1.1.-30.6.2020 puolivuosikatsauksen: Voimakasta kasvua liikevaihdossa ja
vahva käänne kannattavuudessa.
14.8.2020 Enersense tiedotti laajentavansa johtoryhmäänsä
25.9.2020 Enersense tiedotti uudet raportoitavat liiketoiminta-alueet ja ilmoitti samalla siirtyvänsä
julkistamaan vuosineljännesten liiketoimintakatsaukset. Lisäksi kerrottiin Tilinpäätöstiedotteen
2020 julkistuspäivän muutoksesta.
30.9.2020 Enersense julkaisi uuden strategiansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan –
tavoitteena päästöttömien energiahankkeiden lisääminen Suomessa ja kansainvälisesti.
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KESKEISET TUNNUSLUVUT
1-9/2020

1-9/2019

Muutos

7-9/2020

7-9/2019

1-12/2019

Liikevaihto (1 000 EUR)

78 466

42 653

84,0 %

47 228

16 536

58 057

Käyttökate (1 000 EUR)

5 046

-413

3 957

392

-753

6,4

-1,0

8,4

2,4

-1,3

2 463

-1 257

1 916

107

-1 897

3,1

-3,0

4,1

0,8

-3,3

Kauden tulos (1 000 EUR)

1 114

-1 477

870

-90

-2 133

Omavaraisuusaste %

19,0

32,3

-13,3 % yks

32,6

Nettovelkaantumisaste %

65,4

49,2

16,7 % yks

36,8

Oman pääoman tuotto %

8,7

-18,3

28,1 % yks

-27,7

6 722 911

5 947 729

5 947 729

-0,25

-0,36

920

884

Käyttökate %
Liikevoitto
Liikevoitto %

Osakkeiden lukumäärä*
Osakekohtainen tulos EUR
Henkilöstön lukumäärä
keskimäärin

0,17
2 126

7,4 % yks
6,1 % yks

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu. Q3 2020 tunnuslukuja ei ole tilintarkastettu.
* Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä
Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät yllä olevaan taulukkoon elo- ja syyskuun 2020
osalta.

Enersense raportoi toiminnastaan uutta strategiaa tukevien liiketoiminta-alueiden mukaan: Smart Industry,
Power, Connectivity, Staff Leasing ja International Operations.
Smart Industry -liiketoiminnassa y
 htiö palvelee asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden
parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Yhtiö kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden
parantamiseen ja vastaa pitkäaikaisten asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja
käyttövarmuudesta. Resurssi- ja urakointipalveluita sekä alihankintaketjun hallintapalveluita tuottava
Enersensen Projektit-liiketoiminta yhdistetään osaksi Smart Industry –liiketoimintakokonaisuutta.
Power-liiketoiminnassa yhtiö palvelee asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko
elinkaaren kattavilla palveluilla. Näihin kuuluvat voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä
tuulivoimapuistojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Lisäksi liiketoiminta toimittaa ratkaisuja
sähköisen liikenteen latausjärjestelmiin sekä sähkön varastointiin.
Connectivity-liiketoiminnassa yhtiö palvelee asiakkaitaan toimittamaan mobiiliverkon ja kiinteän verkon
palveluita sekä varmistamaan niiden toimivuuden. Yhtiö on mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa
elinkaaren vaiheissa ja vastaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta,
rakentamisesta ja ylläpidosta.

Enersense International Oyj

Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020

3

Staff Leasing -liiketoiminta tuottaa monipuolisia ja joustavia henkilöstöratkaisuja kotimaisiin teollisuuden
ja rakentamisen henkilöstötarpeisiin. Divisioona tukee konsernin kaikkien liiketoimintojen resurssointia.

International Operations -liiketoiminta kattaa Enersensen kansainväliset toiminnot Saksassa, Ranskassa ja
Isossa-Britanniassa sekä Empower-yrityskaupan myötä tulleen Baltian liiketoiminnan.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
tuhatta euroa

1-9/2020

1-9/2019

Muutos %

7-9/2020

7-9/2019

1-12/2019

42 367

22 753

86 %

19 329

9 063

33 391

6 721

100 %

6 721

Connectivity

8 836

100 %

8 836

Staff Leasing

10 802

14 406

-25 %

3 944

5 659

19 038

International
Operations

9 740

5 494

77 %

8 398

1 814

5 628

1-9/2020

1-9/2019

Muutos %

7-9/2020

7-9/2019

1-12/2019

Kotimaiset kohteet

62 807

29 834

110,5 %

36 922

10 658

42 516

Kansainväliset kohteet

15 659

12 819

22,2 %

10 306

5 878

15 541

Smart Industry
Power

LIIKEVAIHTO KOHDEALUEITTAIN
tuhatta euroa
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ENERSENSEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN
“Vuoden 2020 kolmas vuosineljännes oli yhtiömme kasvutarinan osalta erityisen merkityksellinen.
Heinäkuun lopulla toteutunut Empower-yrityskauppa avasi Enersenselle merkittäviä uusia liiketoiminnan
mahdollisuuksia ja toimi investointina osaamiseen tulevaisuuden muuttuvassa kilpailukentässä, jossa
keskeisenä teemana on energiamurros kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa.
Katsauskauden tulos on erinomainen sekä liikevaihdon että käyttökatteen osalta. Liikevaihtomme oli
katsauskaudella 47,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 186 prosenttia vuoden 2019 kolmanteen
vuosineljännekseen verrattuna. Käyttökatteemme nousi katsauskaudella neljään miljoonaan euroon,
parantuen 3,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta 2019. Tulokseen on vaikuttanut eri liiketoimintadivisioonien
onnistuminen asiakashankkeissa, ja vuoden 2020 heinä-syyskuu on myös ensimmäinen kvartaali, jossa
Empowerin liiketoiminnan vaikutus näkyy elo-syyskuun osalta tuloksessamme.
Vaikka vuoden kolmas kvartaali on meille tyypillisesti vuoden paras ajanjakso, antaa katsauskauden
onnistunut tulos hyvät lähtökohdat jatkoon. Se vahvistaa käsitystämme siitä, että olemme tehneet oikeita
päätöksiä ja että suuntamme on oikea. Olemme aloittaneet toimenpiteet lokakuussa tiedottamamme
toimintojen tehostamisesta vastaamaan uutta liiketoimintastrategiaa, joiden vaikutus näkyy tuloksessamme
vasta pidemmällä aikajänteellä. Toimenpiteillä on tarkoitus vähentää toimintakuluja, lisätä toimintojen
tehokkuutta, auttaa yhtiötä vastaamaan entistä paremmin markkinoiden kausivaihteluun ja luoda
organisaatio, joka vastaa Enersensen uutta liiketoimintastrategiaa.
Koronasta aiheutuvat vaikutukset näkyivät kolmannella kvartaalilla edelleen Staff Leasing (ent.
Henkilöstöpalvelut) -liiketoiminnassamme. Jotta tekeminen ja tulos saadaan toivomallemme tasolle,
olemme suunnitelleet korjaavia toimenpiteitä tähän liiketoimintaan. Yleisesti korona ja sen toinen aalto ei
ole tuonut merkittäviä vaikutuksia muihin liiketoimintoihimme. Joitakin yksittäisiä muutoksia projektien
aloitusaikatauluihin on ilmennyt etenkin kansainvälisten toimintojen hankkeissa ja riski erilaisiin
sulkutoimenpiteisiin niin Suomessa kuin kansainvälisissä toiminnoissamme on toistaiseksi olemassa.
Seuraamme alueellisten tilanteiden kehittymistä tarkasti.
Katsauskaudella muut liiketoimintamme, Smart Industry, Power, Connectivity ja International Operations,
pysyivät aktiivisina ja tekeminen säilyi normaalilla tasolla.
Enersense on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja ja keskeisenä tavoitteenamme on olla mukana
toteuttamassa energiamurrosta kannattavalla liiketoiminnalla sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Tavoittelemme voimakasta kasvua ja markkinajohtajuutta päästöttömän energian tuotantoon, jakeluun ja
varastointiin liittyvissä projekteissa. Kuluvan tilikauden osalta vähäpäästöisten ja päästöttömien
energiahankkeiden tuoma yhteenlaskettu osuus on jo yli puolet konsernimme kokonaisliikevaihdosta ja
strategiamme mukaisesti tätä osuutta haluamme nostaa 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.
Empower-yrityskaupan jälkeinen integraatio etenee suunnitelmiemme mukaisesti. Olemme vasta
toimintojemme yhdistämistaipaleen alkuvaiheissa, sillä integraatio on aikataulutettu kestämään vuoden
2021 syksyyn asti. Henkilöstömme on ottanut yhteisen tulevaisuutemme vastaan innostuneesti ja positiivisin
mielin. Prosessia on hyvä jatkaa eteenpäin motivoituneen henkilöstömme kanssa. Haluamme rakentaa
Enersensestä arvostetun ja halutun työnantajan, jonka työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi ja
tärkeäksi osaksi energiamurroksen läpivientiä. Tulemme tekemään konsernissa merkittäviä investointeja
järjestelmiin ja toiminnallisuuksiin sekä tekemään toimenpiteitä, jotka helpottavat ja tehostavat
henkilöstömme arkea.
Uudistuksen ja integraation myötä Enersensen brändi on uudistunut ja yhtiö on saanut uuden ilmeen sekä
verkkosivut. Brändimuutoksen myötä sekä Värväämön että Empowerin brändit on yhdistetty Enersensen
uuteen brändiin. Tällä kokonaisvaltaisella brändimuutoksella tähtäämme erityisesti toimintojemme
yhtenäistämiseen ja uuteen yhteiseen alkuun.”
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VUODEN 2020 NÄKYMÄT
Yhtiö pitää 17.8.2020 tiedottamansa, vuotta 2020 koskevat näkymät ennallaan. Käyttökatteen, ilman
integraatiosta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, ennakoidaan olevan 6-8 miljoonaa euroa vuonna 2020.

KESKEISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Edelleen leviävä koronapandemia ja sen toinen aalto heikentävät yleisesti luottamusta talouteen, mikä
saattaa aiheuttaa taantuman tai laman. Koronavirus voi yhä vaikuttaa teollisuuden hankepäätöksiin ja
hankkeiden toimintaketjuihin sekä viivästyttää aloituspäätöksiä tai meneillään olevia projekteja. Korona voi
vaikuttaa työntekijöiden halukkuuteen matkustaa, mikä korostaa työntekijöiden saatavuuteen liittyvää riskiä.
Koronavirus voi näin ollen vaikuttaa Enersensen vuoden 2020 toimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen monilla
eri tavoin.
Edellä käsiteltyjen koronaan liittyvien riskien lisäksi 31.7.2020 toteutetulla Empower-yrityskaupalla
muodostuneeseen konserniin sisältyy monia riskejä, joista useat liittyvät erityisesti hankitun liiketoiminnan
luonteeseen sekä taloudelliseen tilanteeseen ja jotka voivat olla olennaisia.
Yhtiöllä on muutamia isoja avainasiakkaita, joiden ostokäyttäytymisellä voi olla huomattava merkitys ko.
liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi yrityksen liiketoiminnoille ovat tyypillisiä suuret kiinteähintaiset projektit,
joiden kannattavuus edellyttää, että yritys on onnistunut arvioimaan projektin sopimusriskit ja
tuotantokustannukset riittävän tarkasti. Yhtiö solmii yleensä hankekohtaisia puitesopimuksia, joiden
kilpailutuksissa menestyminen on epävarmaa. Tämä vaikeuttaa luotettavien arvioiden luomista yrityksen
liiketoiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta tilauskantaa pidemmän aikavälin osalta.
Yhtiön vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen, immateriaalioikeuksiin sekä
tietotekniikkaan. Vaikka yritys on suojannut toimintaansa ja omaisuuttaan normaalein vakuutuksin, voi
vahinkoriskien toteutuminen johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen.
Yhtiöllä on kesken olevia oikeudellisia riita-asioita, joista osa on vireillä yleisissä tai hallinnollisissa
tuomioistuimissa, mukaan lukien korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä oleva kilpailuoikeudellinen
seuraamusmaksuasia, josta saattaa aiheutua vahingonkorvausvaateita. Riita-asioiden ja oikeudenkäyntien
lopputulemista ei ole tällä hetkellä tietoa, jolloin niiden haitallinen vaikutus yhtiön taloudelliseen tilaan on
epävarma. Näillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta lyhyellä aikavälillä yhtiön toimintaan.
Empower-yrityskaupan yhteydessä toteutettu rahoituksen uudelleenjärjestely pienentää yhtiön taloudellisia
riskejä. Mahdollinen heikko tuloskehitys ja liiketoiminnalle ominainen suuri käyttöpääoman tarpeen vaihtelu
saattaa lisätä rahoituksen riittävyyteen liittyviä riskejä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA 2020

Enersense tiedotti 25.9.2020 yhtiöiden integroitumisen myötä muuttuneen liiketoimintarakenteen. Empower
Oyj:n omistusoikeus siirtyi Enersenselle 31.7.2020, joten kaupassa siirtyneiden liiketoimintojen liikevaihdot
sisältyvät tähän liiketoimintakatsaukseen elo- ja syyskuun osalta.
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Smart Industry -liiketoiminta
Smart Industry -liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 19,3 (9,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon
sisältyy Enersensen kotimaan teollisuusprojektien ja teräsrakenne- ja pintakäsittelyprojektien liikevaihto
heinä-syyskuulta sekä Empower-yrityskaupassa siirtyneiden teollisuuden kunnossapitopalveluiden
liikevaihto elo-syyskuulta. Empowerista siirtyneiden liiketoimintojen osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli
6,1 miljoonaa euroa.
Kysyntä on jatkunut normaalina kausivaihtelut huomioiden. Koronan vuoksi jotkut asiakkaat ovat siirtäneet
meriteollisuuden projektien ja teollisuuslaitosten vuosihuoltojen käynnistyksiä ja toteutuksia. Eniten korona
on vaikuttanut kansainvälisten projektien edistymiseen.

Power-liiketoiminta
Power-liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon sisältyy Empoweryrityskaupassa siirtyneiden tuulipuistojen ja sähköverkkojen rakentamis- ja ylläpitopalveluiden elo-syyskuun
liikevaihto.
Sähköasema-, voimajohto- ja tuulivoimaliiketoiminnan projektit etenivät suunnitelmien mukaisesti. Myös
kunnossapito- ja palveluliiketoiminnan volyymi oli odotusten mukainen.
Tilauskanta kasvoi katsauskaudella erityisesti kunnossapito- ja palvelusopimusten osalta sekä tuulivoiman
ja sähköasemien rakentamiseen liittyvissä kokonaisurakoinneissa. Kysyntä jatkui vahvana ja erityisesti
tuulivoimaan liittyvien investointien odotetaan kasvattavan kysyntää lähivuosien aikana.
Koronan vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vähäisiä eivätkä hankkeet ole viivästyneet aikatauluista. Virus ei
ole aiheuttanut omassa henkilöstössämme merkittäviä sairaspoissaoloja.

Connectivity-liiketoiminta
Connectivity-liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 8,8 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon sisältyy
Empower-yrityskaupassa siirtyneiden tietoliikenneverkkojen rakentamis- ja ylläpitopalveluiden elo-syyskuun
liikevaihto.
5G-verkkojen rakentaminen jatkui koko katsauskauden ajan aktiivisena ja tietoliikenneverkkojen
rakentamisen ja ylläpidon kokonaismarkkinan kysyntä pysyi vahvana. Isojen runkosopimusten kautta tilatun
mobiilirakentamisen volyymi pysyi suurena läpi katsauskauden. Kiinteiden verkkojen rakentaminen ja
asennus- ja ylläpitotyöt jatkuivat tasaisena.
Koronasta johtuen yksittäisillä maantieteellisillä alueilla kuluttaja-asiakkaille suuntautuvia asennustöitä on
ollut vähemmän. Virus ei ole aiheuttanut katsauskaudella omassa henkilöstössä merkittäviä
sairaspoissaoloja.

Staff Leasing -liiketoiminta
Staff Leasing -liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 3,9 (5,7) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon sisältyy
yhtiön henkilöstövuokrapalveluiden liikevaihto heinä-syyskuulta.
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Henkilöstöpalvelut -toimialan kokonaisliikevaihto Suomessa laski noin 20 prosenttia vertailukaudesta (HPL
TOP20 -tiedustelu).
Kysyntä ja tilausmäärät kehittyivät katsauskaudella suotuisasti alkuvuoteen verrattuna, mutta koronan
vaikutuksista johtuen tilausmäärät eivät nousseet vertailukauden tasolle kesän positiivisesta kehityksestä
huolimatta.
Rakentaminen on Staff Leasing -liiketoiminnan asiakastoimialoista suurin ja muodostaa liikevaihdosta noin
70 prosenttia. Korona vaikeuttaa hankkeiden rahoitusta, mikä vaikuttaa yhtiöltä tilattaviin työmääriin.

International Operations -liiketoiminta
International Operations -liiketoimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 8,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon
sisältyy Enersensen ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto heinä-syyskuulta ja Empower-yrityskaupassa
siirtyneiden Baltian maiden yhtiöiden liikevaihto elo-syyskuulta. Empowerista siirtyneiden liiketoimintojen
osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 6,5 miljoonaa euroa.
Enersensen
Viron
ja
Latvian
liiketoiminnot huoltavat ja rakentavat korkeajännitelinjoja ja
sähkönjakeluverkkoja kyseisissä maissa, lisäksi ne huoltavat tietoliikenneverkkoja. Liettuan yhtiö palvelee
asiakkaitaan tietoliikenneverkkojen ja -mastojen rakentamiseen liittyen. Kaikissa Baltian maissa sekä
Ruotsissa kunnostetaan ja huolletaan tuuliturbiineja. Ruotsissa rakennetaan myös korkeajännitelinjoja.
Baltiassa on parhaillaan käynnissä kaikkien Baltian maiden ja Venäjän sähköverkkojen eriyttäminen.
Eriyttämisen odotetaan tapahtuvan vuonna 2025, minkä vuoksi korkeajänniteprojekteja on tarjolla normaalia
enemmän. 5G-verkkojen rakentaminen on tällä hetkellä Baltiassa odotustilassa, koska Virossa ja Liettuassa
lisenssien jako on vielä päättämättä.
Korona ei ole vaikuttanut katsauskaudella tilauskertymiin eikä kasvattanut merkittävästi oman henkilöstön
sairauspoissaolojen määrää Baltiassa. Työvoiman liikkuvuus Liettuan, Latvian, Viron, Suomen ja Ruotsin
välillä normalisoitui alkukesästä.
Yhtiön nykyinen Ranskan liiketoiminta normalisoitui koronan aiheuttamista vaikutuksista katsauskauden
aikana. Saksan liiketoimintoja edistettiin minimiresurssein. Korona ei ole kasvattanut merkittävästi oman
henkilöstön sairauspoissaolojen määrää kyseisissä maissa.
Katsauskaudella liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin Isossa-Britanniassa.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Enersense tiedotti 9.10.2020, että yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää selvitystyön koskien yhtiön
mahdollista siirtymistä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Yhtiön osake on ollut listattuna Nasdaq First
North Growth Market Finland -markkinapaikalla vuoden 2018 huhtikuusta alkaen. Yhtiö arvioi, että
mahdollinen pörssilistalle siirtyminen edistäisi yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti
kasvustrategiaansa
ja
investoida
liiketoimintaansa
saavuttaakseen
etulinjan
päästöttömien
energiaratkaisujen toteuttajana. Lisäksi mahdollisen pörssilistalle siirtymisen uskotaan mahdollistavan
Enersenselle uusia rahoituskanavia ja tunnettuutta asiakkaiden, liikekumppaneiden sekä sijoittajien
keskuudessa ja näin parantavan Enersensen kilpailukykyä ja markkinoiden tietoisuutta yhtiöstä
päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana.
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Enersense tiedotti 14.10.2020 aikomuksestaan tehostaa toimintaansa ja aloittaa yt-neuvottelut. Enersensen
ja Empowerin yhdistyttyä 1.8.2020 yhtiössä on suunniteltu toimintamallia, joka vastaa asiakastarpeisiin
entistä paremmin ja tuo yhtiölle synergiaetuja. Suunnitelluilla muutoksilla on tarkoitus vähentää
toimintakuluja, lisätä toimintojen tehokkuutta, auttaa yhtiötä vastaamaan entistä paremmin markkinoiden
kausivaihteluun ja luoda organisaatio, joka vastaa Enersensen uutta liiketoimintastrategiaa.
Yhtiö arvioi, että suunnitellut muutokset voivat aiheuttaa enimmillään 30 henkilön työsuhteen irtisanomisen
sekä määräaikaisia lomautuksia, jotka kohdistuvat enimmillään noin 500 työntekijään. Lopulliset päätökset
henkilöstövaikutuksista tehdään yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä.
28.10.2020 yhtiö tiedotti muutoksista johtoryhmässä: Mika Linnamäki on nimitetty Enersense International
Oyj:n Staff leasing -liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 2.11.2020
alkaen. Mika seuraa liiketoimintajohtajana Joonas Palosaarta, joka jää pois johtoryhmästä 2.11.2020 ja jatkaa
yhtiössä muissa tehtävissä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Enersense International Oyj julkaisee tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöstiedotteen 25.2.2021.

Enersense International Oyj

Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020

9

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Liiketoimintakatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen.
Liiketoimintakatsauksen koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Osavuotta koskevat luvut ovat
tilintarkastamattomia. Tässä katsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai
rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä
lukuja.
Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät alla olevaan taloudelliseen
informaatioon elo- ja syyskuun 2020 osalta.

KONSERNIN
TULOSLASKELMA

1-9/2020

1-9/2019

Muutos %

7-9/2020

7-9/2019

1-12/2019

78 466

42 653

84,0

47 228

16 536

58 057

1 777

421

322,1

1 279

164

502

-29 166

-11 194

160,6

-18 907

-5 044

-16 225

Poistot

-2 583

-844

206,0

-2 041

-285

-1 144

Henkilöstökulut

-39 113

-29 208

33,9

-20 688

-10 394

-38 840

-7 149

-3 085

131,7

-5 189

-865

-4 277

232

0

232

-5

31

2 463

-1 257

1 916

107

-1 897

-1 086

-280

-872

-74

-367

Tulos ennen veroja

1 377

-1 537

1 043

33

-2 264

Tuloverot

-233

-15

-144

-124

-46

0

0

0

0

67

Vähemmistöosuudet

-30

74

Katsauskauden tulos

1 114

-1 477

(tuhatta euroa)

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut
tuotot
Materiaalit ja muut
palvelut yhteensä

Liiketoiminnan muut
kulut
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja
-kulut

Laskennallinen vero

Enersense International Oyj

287,9

1 453,2

-59,4
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KONSERNIN TASE  (tuhatta euroa)

30.9.2020

30.9.2019

31.12.2019

2 896

120

99

89

36

34

32 858
2 490
8 162
681
2 669
1

3 603
55
508
7
1 204
5

3 382
78
550
7
1 235
5

3 615

391

373

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Aineet ja tarvikkeet
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset

1 114

60

90

Laskennallinen verosaaminen

268

268

268

Muut saamiset

327

113

350

Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset

24 701
42
833

11 272
50
382

10 014
35
297

Siirtosaamiset

9 353

2 773

1 939

335

304

335

10 556

1 322

1 276

100 988

22 474

20 368

Lyhytaikaiset saamiset

Laskennallinen verosaaminen
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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KONSERNIN TASE  (tuhatta euroa)

30.9.2020

30.9.2019

31.12.2019

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)
Katsauskauden voitto (-tappio)
Oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuus
Konsernireservi
Muut pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Enersense International Oyj

80
313

80
313

80
313

16 282
-1 754
1 114

8 290
326
-1 477

8 290
339
-2 133

16 034

7 532

6 888

314
12
2 800

-279
14
0

-314
14
0

7 656

1 454

1 104

15 793
16 807
17 362
24 211
74 172

3 472
3 093
1 539
5 649
13 753

2 674
4 177
1 410
4 414
12 675

100 988

22 474

20 368
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1-9/2020

1-9/2019

1-12/2019

1 377

-1 537

-2 264

Rahoitustuotot ja -kulut

1 086

280

367

Suunnitelman mukaiset poistot

2 583

844

1 144

4 975

-413

-753

-746

-26

-8

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+)

-5 278

-4 889

-2 727

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-)

-11 841

2 281

2 001

71

14

17

-1 156

-293

-384

-48

-147

-259

-14 023

-3 472

-2 112

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin

-626

-93

-52

Investoinnit osakkuusyrityksiin

-136

-434

-465

-1 003

0

0

-703

9

-257

-2 468

-517

-774

1 365

2 703

1 905

976

5

-350

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(tuhatta euroa)

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (-tappio) ennen veroja
Oikaisut liikevoittoon

Muut oikaisut liikevoittoon

-71

Yhteensä
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)

Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta

Investoinnit tytäryrityksiin
Lainasaamisten muutos lisäys (-), vähennys (+)
Investointien rahavirta yhteensä
Rahoituksen rahavirta
L
 yhytaikaisten rahoituslainojen lisäys (+), vähennys
(-)
P
 itkäaikaisten rahoituslainojen lisäys (+), vähennys (-)

Maksullinen osakeanti

7 992

Rahoituksen rahavirta yhteensä

10 332

2 703

1 555

Rahavarojen muutos

-6 159

-1 286

-1 332

Rahavarat tilikauden alussa

16 716

2 608

2 608

Rahavarat tilikauden lopussa

10 556

1 322

1 276
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate (EBITDA) 
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate ilman Enersensen ja Empowerin integroimisesta aiheutuneita kertaluonteisia kuluja
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset + integroimisesta aiheutuneet kulut
Käyttökate liikevaihdosta %
100 x (käyttökate / liikevaihto)
Liikevoitto (EBIT)
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut –
henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto liikevaihdosta %
100 x (liikevoitto / liikevaihto)
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta %
100 x (tilikauden voitto (tappio) / liikevaihto)
Omavaraisuusaste %
100 x (oma pääoma / taseen loppusumma – saadut ennakot)
Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida omassa pääomassa,
jos vähemmistöosuus on negatiivinen.
Nettovelkaantumisaste %
100 x ((korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / oma pääoma)
Oman pääoman tuotto %
(100 x tilikauden voitto) / oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Osakekohtainen tulos EUR
Tilikauden voitto / osakkeiden painotettu keskimääräinen oikaistu lukumäärä

Porissa 2. päivänä marraskuuta 2020
Enersense International Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com
Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä:
Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana
tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa.
Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 213 miljoonaa euroa. Enersensen
brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan
erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiö
työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta
www.enersense.com/fi/sijoittajalle/.
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