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ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ: LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2021 

Enersense International Oyj | Yhtiötiedote 4.5.2021 klo 12.00 

VAHVA ALKUVUOSI ENERGIAMURROKSEN YTIMESSÄ - KANNATTAVUUS KEHITTYI 
TUNTUVASTI 

Enersense International Oyj – Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021 (tilintarkastamaton)  
Liiketoimintakatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaan. 

4.5.2021 klo 12.00

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti 

• Liikevaihto 52,4 (14,8) miljoonaa euroa, kasvua 253,5 prosenttia
• Käyttökate 1,4 (0,2) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 2,7 (1,1) prosenttia
• Käyttökate ilman Enersensen ja Empowerin integroimisesta aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 1,7 miljoonaa euroa eli

3,2 prosenttia liikevaihdosta
• EBITA 0,4 (0,0) miljoonaa euroa (FAS)
• Liikevoitto (EBIT) -1,3 (-0,1) miljoonaa euroa
• Liikevoittomarginaali -2,5 (-0,7) prosenttia
• Tilauskanta vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 319 miljoonaa euroa (v. 2020 lopussa 292 miljoonaa euroa), kas-

vua vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noin 9 prosenttia
• Rahoituskuluihin sisältyy 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen suunnitteilla olevaan siirtymiseen Nasdaq 

Helsingin pörssilistalle
• Liiketoiminnan rahavirta -9,3 miljoonaa euroa, johon vaikutti liiketoiminnan kausiluonteisuus
• Vuotta 2020 koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen

luvut sisältyvät konsernin lukuihin elokuusta 2020 alkaen.

1.1.–31.3.2021 pääkohdat

• 29.1. Enersensen hallitus perusti tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Sari Helander (puheenjohtaja), Markku
Kankaala ja Petri Suokas.

• 1.2. Tommi Manninen nimitettiin Enersensen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi.
• 4.2. Yhtiön Smart Industry –liiketoiminta uudisti tehtaiden kunnossapitoa koskevan sopimuksen merkittävän suomalaisen 

teollisuusyrityksen kanssa.
• 25.2. Enersense täydensi pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan ja tarkensi suunnitelmaansa liittyen mahdolliseen

siirtymiseen Nasdaq Helsingin pörssilistalle.
• 1.3. Enersense kasvatti omistustaan latvialaisessa osakkuusyhtiössään, Empower SIAssa, josta tuli kaupan myötä Enersen-

sen konserniyhtiö.
• 15.3. Yhtiö sai tuekseen uuden merkittävän, pitkäjänteisen osakkeenomistajan ja kerää suunnatulla osakeannilla 15 mil-

joonaa euroa
• 23.3. Enersense teki sopimuksen liettualaisen Litgrid AB:n kanssa Jurbarkas–Bitėnai-voimajohtojen uusimisesta.
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KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16.4.2021 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Kone-
pajanranta 2, 28100 Pori. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsi-
naisten jäsenten lukumäärä on seitsemän (7).  Yhtiökokous päätti lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukai-
sesti, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jaakko Eskola. 

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen koolle kutsutussa kokouksessaan 16.4.2021 valita Jaakko Eskolan hallituksen puheen-
johtajaksi. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Markku Kankaala valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Herkko Plit, Päivi Jokinen, 
Sari Helander, Petri Suokas ja Sirpa-Helena Sormunen jatkavat hallituksen varsinaisina jäseninä. 

Yhtiö tiedotti 4.5. saaneensa päätökseen neuvottelut toimintansa jälleenrahoituksesta. Uusi rahoituskokonaisuus koostuu kahdesta 
senior-lainasta sekä useasta pankkitakaus- ja laskurahoituslimiitistä. 

ENERSENSEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN

”Vuosi 2021 on lähtenyt yhtiöllämme vahvasti liikkeelle. Kiinnostus päästöttömiä energiaratkaisuja ja laaja-alaista tekemistämme 
kohtaan on ollut suurta ja markkinanäkymä on erittäin positiivinen. Tilauskantamme oli vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 
319 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2020 lopussa oli 292 miljoonaa euroa. Kasvua tilauskannassa on tapahtunut vuoden kolmen 
ensimmäisen kuukauden aikana noin 9 prosenttia. 

Näemme jokapäiväisessä tekemisessämme, että energiamurros on jo todellisuutta ja kiinnostus ympäristöystävällisiin ratkaisuihin 
kasvaa koko ajan meillä ja maailmalla. Olemme vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme syvällä 
energiamurroksen parissa. Esimerkiksi tuulipuistohankkeet ja sähköautojen latausinfraan panostaminen ovat konkreettisia esimerk-
kejä energiamurroksen etenemisestä ja meidän roolistamme muutoksen luotettavana mahdollistajana. 

Puhtaan sähkön tarve kasvaa kovaa vauhtia. Energiansiirtoon, sähköasemiin ja energiavarastoihin investoidaan nyt tuntuvasti. Näissä 
hankkeissa meillä on vahva jalansija. 

Myös energiatehokkuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kehittyneet digitaaliset ratkaisut teollisuuden tarpeisiin sekä 
asiantuntevat huolto- ja ylläpitopalvelut ovat tehneet meistä pitkäaikaisen ja halutun kumppanin tässäkin toiminnassa. 

Perinteisesti vuoden ensimmäinen kvartaali on meille sääolosuhteista johtuen haasteellinen. Nyt liikevaihtomme nousi 52,4 miljoo-
naan euroon. Myös kannattavuutemme kehittyi erinomaisesti ja käyttökatteemme oli 1,4 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökat-
teemme nousi katsauskaudella 1,7 miljoonaan euroon. Kaikki tämä vahvistaa sitä, että olemme tehneet toiminnassamme paljon oi-
keita asioita. 

Olemme jatkaneet alkuvuodesta Enersensen ja Empowerin viimekesäisen yhdistymisen jälkeistä integraatiotyötä ja yhtiön uuden 
strategian jalkauttamista. Tässä olemme edenneet suunnitelmien mukaisesti ja työ jatkuu monin eri hankkein läpi kuluvan vuoden. 

Strategiamme mukaisena tavoitteena on nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden osuus liikevaihdostamme vuo-
teen 2025 mennessä 75 prosenttiin (noin 50 % vuonna 2020). Olemme jo vahvasti mukana muun muassa tuuli-, aurinko- ja ydinvoi-
mahankkeissa, ja tavoitteemme on päästä mukaan myös uusiin energiateknologiahankkeisiin. Kartoitamme myös aktiivisesti vety-
hankkeita ja olemme mukana esimerkiksi vetytaloutta edistävässä European Clean Hydrogen Alliancessa, jonka tavoitteena on vauh-
dittaa teollisuuden siirtymää puhtaan vedyn tuotantoon ja käyttöön.  
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 Kasvu- ja kehittämistavoitteidemme saavuttamiseksi saimme keväällä merkittävästi lisää uskottavuutta ja jatkuvuutta uuden omista-
jan myötä. Enersense keräsi suunnatulla osakeannilla 15 miljoonaa euroa ja sai Nidoco AB:stä tuekseen merkittävän ja pitkäjänteisen 
osakkeenomistajan, jonka myötä pystymme kehittämään toimintaamme jatkossa entistä paremmin.  

Tiedotimme 4.5. saaneemme päätökseen neuvottelut toimintamme jälleenrahoituksesta. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet 
uusia kumppaneita tukemaan toimintamme kehitystä ja kasvua. 

Olemme myös jatkaneet aiemmin ilmoittamamme mukaisesti pörssin päälistasiirtovalmisteluita. Pörssilistavalmiuksien rakentami-
nen on edennyt hyvin ja aikataulun mukaisesti.” 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 

1-3/2021 1-3/2020 Muutos 1-12/2020

Liikevaihto (1 000 EUR) 52 419 14 829 253,5 % 144 454
Käyttökate (1 000 EUR) 1 395 160 771,6 % 7 190 
Käyttökate % 2,7 1,1    1,6 % yks 5,0 
Oikaistu käyttökate (1 000 
EUR) 

1 679 160 949,1 % 8 866 

Oikaistu käyttökate % 3,2 1,1 2,1 % yks 6,1 
EBITA (1 000 EUR) 433 -47 - 5 228
EBITA % 0,8 -0,3 1,1 % yks 3,6
Liikevoitto (1 000 EUR) -1 336 -108 - 1 569
Liikevoitto % -2,5 -0,7 -1,8 % yks 1,1
Kauden tulos (1 000 EUR) -3 009 -147 - -110
Omavaraisuusaste %  25,2 32,5 -7,3 % yks 14,5
Nettovelkaantumisaste % -12,5 41,7 -54,2 % yks 10,6
Oman pääoman tuotto % -14,6 -1,9 -12,6 % yks -1,1
Osakkeiden lukumäärä kauden 
lopussa 

11 622 729 5 947 729 - 9 547 729

Osakekohtainen tulos EUR -0,26 -0,02 - -0,01

Henkilöstön lukumäärä keski-
määrin 

2 006 816 - 2 101

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu. Q1 2021 tunnuslukuja ei ole tilintarkastettu. 
Empower yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin 1.8.2020 alkaen.
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VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Yhtiö ennakoi liikevaihdon olevan 215–245 miljoonaa euroa vuonna 2021. Käyttökatteen ilman integraatiosta aiheutuvia kertaluon-
teisia kuluja ennakoidaan olevan 12–15 miljoonaa euroa vuonna 2021. Yhtiön liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto 
ja käyttökate ovat korkeimmillaan pääsääntöisesti toisen, kolmannen ja osittain neljännen vuosineljänneksen aikana.  

Enersense raportoi toiminnastaan strategiaansa tukevien liiketoiminta-alueiden mukaan: Smart Industry, Power, Connectivity, 
Staff Leasing ja International Operations. 

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN 
tuhatta euroa 

1-3/2021 1-3/2020 Muutos % 1-12/2020 

Smart Industry 20 361 10 422 95,4 % 64 571

Power 10 838 - -       18 916

Connectivity 8 463 - -       23 419

Staff Leasing 1 950 3 369 -42,1 % 13 800

International Operations 10 736  1 038 934,3 % 23 748

Liiketoiminta-alueille 
kuulumaton liikevaihto 

71 - - - 

LIIKEVAIHTO KOHDEALUEITTAIN 
tuhatta euroa 

1-3/2021 1-3/2020 Muutos % 1-12/2020 

Kotimaiset kohteet 38 918 10 686 264,2 111 671 

Kansainväliset kohteet 13 501 4 143 225,9 32 783 
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LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA 2021 

Smart Industry -liiketoiminta 

Smart Industry -liiketoiminnassa yhtiö palvelee asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnos-
sapidon tehostamisessa. Yhtiö kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen ja tuottaa resurssi- ja urakointipalveluita 
sekä alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin. 

Smart Industry -liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 20,4 miljoonaa euroa. 

Smart Industry -liiketoiminta jakautuu kahteen yksikköön, jotka ovat kunnossapito- ja käyttöpalveluihin sekä alihankintaketjun hal-
lintapalveluihin keskittyvä Smart Services sekä resurssi-, projekti- ja urakointipalveluihin keskittyvä Smart Operations. Smart Services 
–liiketoiminta eteni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suunnitellun mukaisesti. Smart Operations –liiketoiminnan volyymi oli kat-
sauskaudella ennakoitua parempi.

Tilauskanta kasvoi odotusten mukaisesti tammi-maaliskuun aikana ja sen odotetaan pysyvän korkeana koko tilikauden. Tarjouskan-
nan merkittävä kasvu ennakoi kysynnän jatkuvan edelleen vahvana. 

Katsauskauden onnistumisena voidaan nähdä suunniteltua parempi liiketoiminnan kannattavuus. Helmikuussa uusittu tehtaiden 
kunnossapitoa koskeva, vähintään neljä vuotta kestävä sopimus suuren suomalaisen teollisuusyrityksen kanssa oli liiketoiminnalle 
merkittävä. 

Korona on hidastanut meriteollisuuden projekteja, mutta vaikutukset ovat jääneet lyhytaikaisiksi. Riski koronan liiketoimintavaiku-
tuksista on edelleen olemassa tulevalla katsauskaudella kaikilla liiketoiminta-alueilla. 

Power-liiketoiminta 

Power-liiketoiminnassa yhtiö palvelee asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko elinkaaren kattavilla pal-
veluilla.  Näihin kuuluvat voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossa-
pito. Lisäksi liiketoiminta toimittaa ratkaisuja sähköisen liikenteen latausjärjestelmiin sekä sähkön varastointiin.  

Power-liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 10,8 miljoonaa euroa. 

Sähköasema-, voimajohto- ja tuulivoimaliiketoiminnan projektit etenivät hieman suunniteltua nopeammin. Myös kunnossapito- ja 
palveluliiketoiminnan tuottavuus oli vahvalla tasolla. Kokonaisuutena toiminnan volyymi oli katsauskaudella odotuksia parempi. 

Tilauskanta kasvoi katsauskaudelle tyypillisesti. Kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana ja erityisesti tuulivoimaan liittyvien investoin-
tien odotetaan kasvattavan kysyntää lähivuosien aikana.  

Koronan vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vähäisiä, eivätkä hankkeet ole viivästyneet aikatauluista. Korona ei ole aiheuttanut 
omassa henkilöstössämme merkittäviä sairauspoissaoloja. 

Connectivity-liiketoiminta 

Connectivity-liiketoiminnassa yhtiö palvelee asiakkaitaan toimittamalla mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluita sekä varmista-
malla niiden toimivuuden. Yhtiö on mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja vastaa kiinteiden ja langattomien 
tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. 
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Connectivity-liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 8,5 miljoonaa euroa. 

Mobiili- ja kiinteiden verkkojen rakentaminen oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman vähäisempää kuin edellisillä kvartaa-
leilla. Tähän olivat syynä kausivaihtelut. Asennus- ja ylläpitotöiden kokonaismarkkinan kysyntä pysyi kuitenkin vahvana katsauskausi 
huomioon ottaen.  

Korona ei ole aiheuttanut katsauskaudella omassa henkilöstössä merkittäviä sairaspoissaoloja. 

Staff Leasing -liiketoiminta 

Staff Leasing -liiketoiminta tuottaa monipuolisia ja joustavia henkilöstöratkaisuja kotimaisiin teollisuuden ja rakentamisen henkilös-
tötarpeisiin. Divisioona tukee konsernin kaikkien liiketoimintojen resursointia. 

Staff Leasing -liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa. 

Vuoden ensimmäinen neljännes on tyypillisesti matalan volyymin aikaa rakentamisessa ja osittain myös teollisuudessa henkilöstö-
palvelualalla. Koronan tuottama yleinen epävarmuus ja heikko taloustilanne vaikuttivat negatiivisesti asiakkaiden ostovolyymeihin 
seurantajaksolla. 

Vaikutukset tiukasta kulukuurista ja toiminnan kehityksestä alkoivat näkyä katsauskauden lopulla yksikön toiminnassa ja tuloksente-
kokyvyssä. 

International Operations -liiketoiminta 

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

International Operations -liiketoimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 10,7 miljoonaa euroa. 

Baltiassa on parhaillaan käynnissä kaikkien Baltian maiden yhteinen suunnitelma irtautua Venäjän sähköverkosta vuoden 2025 lop-
puun mennessä. Tähän liittyen liiketoiminnassa solmittiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sopimukset kahdesta isosta korkea-
jänniteprojektista Liettuassa. 

Korona ei ole vaikuttanut katsauskaudella tilauskertymiin. Oman henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet Baltiassa, mutta sillä 
ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan. Työvoiman liikkuvuus eri maiden välillä on ollut vuoden ensimmäisellä neljännek-
sellä normaalia haastavampaa, mutta töiden uudelleenjärjestelyjen avulla negatiiviset vaikutukset on saatu minimoitua. 

Ranskan tytäryhtiö on jatkanut kannattavaa liiketoimintaa. Saksassa liiketoiminta on saanut täydennystä henkilöstöresursseihin. Ko-
rona ei ole kasvattanut merkittävästi oman henkilöstön sairauspoissaolojen määrää kyseisissä maissa. 

Katsauskaudella liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin Isossa-Britanniassa. 
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KESKEISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Edelleen leviävä koronapandemia, siihen liittyvät erilaiset virusmuunnokset sekä pandemian kolmas aalto saattavat heikentää 
luottamusta talouteen. Koronavirus voi yhä vaikuttaa teollisuuden hankepäätöksiin ja hankkeiden toimintaketjuihin sekä 
viivästyttää aloituspää-töksiä tai meneillään olevia projekteja. Korona voi vaikuttaa työntekijöiden halukkuuteen matkustaa, mikä 
korostaa työntekijöiden saatavuuteen liittyvää riskiä. Koronavirus voi näin ollen vaikuttaa Enersensen vuoden 2021 toimintaan, 
liikevaihtoon ja tulokseen monin eri tavoin. 

Enersensellä on muutamia isoja avainasiakkaita, joiden ostokäyttäytymisellä on huomattava merkitys liiketoiminnan tulokseen. 
Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Enersenseltä sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, tai 
jos yhtiölle merkittävä projekti päättyisi, keskeytyisi tai supistuisi ennakoimattomasti, olisivat yhtiön mahdollisuudet löytää kor-
vaava asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut. 

Lisäksi Enersensen liiketoiminnoille ovat tyypillisiä suuret kiinteähintaiset projektit, joiden kannattavuus edellyttää, että Enersense 
on onnistunut arvioimaan projektin sopimusriskit ja tuotantokustannukset riittävän tarkasti sekä onnistuu projektinhallinnassa. 
Yhtiö solmii usein hankekohtaisia projektisopimuksia, joiden kilpailutuksissa menestyminen on epävarmaa. Tämä vaikeuttaa luotet-
tavien arvioiden luomista yrityksen liiketoiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta tilauskantaa pidemmän aikavälin osalta. 

Ellei Enersense kykene rekrytoimaan, kouluttamaan ja motivoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä palveluksessaan, se ei 
välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti, eikä toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa. 

Enersensen vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen sekä tietotekniikkaan. Vaikka yritys on suojannut toi-
mintaansa 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 vahingonkor-
vausvaateita. 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. Yhtiö on 
arvioinut mahdollisia vaikutuksia ja tehnyt näihin arvioihin perustuvat varaukset. 

Yhtiön suorittaessa yritysostoja tai toimintojen laajentuessa uusiin maihin, on mahdollista, että Enersensen ulkomaisten tytäryhtiöi-
den ja/tai sivupisteiden liikevaihto- ja tuotto-odotukset eivät toteutuisi Enersensen odotusten mukaisesti. Lisäksi asiakkuuksissa, 
paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olosuhteissa ja lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla tai toimipisteissä tehtävillä 
muutoksilla tai niiden lakkauttamisilla voi olla haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudel-
liseen asemaan. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Enersense International Oyj julkaisee tilikauden 1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsauksen 13.8.2021. 
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Liiketoimintakatsaus on laadittu Suomessa voimassa olevaa kirjanpitolainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 
31.12.2020 kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Liiketoimintakatsauksen koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Osa-
vuotta 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. 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 
(tuhatta euroa) 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020

Liikevaihto 52 419 14 829 144 454

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden var. 
muutos 

-291 0 348 

Valmistus omaan käyttöön 169 0 549 

Liiketoiminnan muut tuotot 455 206 1 904 

Materiaalit ja muut palvelut yhteensä -20 133 -5 250 -59 298

Poistot ja arvonalentumiset -2 731 -268 -5 621 

Henkilöstökulut -24 445 -8 647 -67 761

Liiketoiminnan muut kulut -6 600 -978 -13 356

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -179 0 349 

Liikevoitto -1 336 -108 1 569 

Rahoitustuotot ja -kulut -1 657 -68 -1 622

Tulos ennen veroja -2 993 -176 -53

Tuloverot -12 29 11

Laskennallinen vero 0     0 -19

Vähemmistöosuudet -4 0 -49

Katsauskauden tulos -3 009 -147 -110
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KONSERNIN TASE    (tuhatta euroa) 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020 

VASTAAVAA 

 PYSYVÄT VASTAAVAT 
    Aineettomat hyödykkeet 

    Kehittämismenot 3 778 94 3 072 

    Aineettomat oikeudet 80 33 82 
    Konserniliikearvo 29 597 3 161 31 341 
    Muut pitkävaikutteiset menot 968  151 1 185 
    Ennakkomaksut aineettomista 
hyödykkeistä 

324 0 1 149 

    Aineelliset hyödykkeet 
    Maa- ja vesialueet 5 5 5 
    Rakennukset ja rakennelmat 191 0 39 
    Koneet ja kalusto 8 563 574 7 897 
    Muut aineelliset hyödykkeet 268 2 297 
    Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat 

84 0 69 

    Sijoitukset 

    Osuudet osakkuusyrityksissä 720 1 260 2 151 
    Muut osakkeet ja osuudet 3 5 3 

 VAIHTUVAT VASTAAVAT 

    Vaihto-omaisuus 
    Aineet ja tarvikkeet 2 508 386 1 947 
    Keskeneräiset tuotteet 1 016 0 1 673 

    Pitkäaikaiset saamiset 
    Myyntisaamiset 90 0 92 
    Lainasaamiset 987 90 987 
    Muut saamiset 463 381 267 

    Lyhytaikaiset saamiset 

    Myyntisaamiset 18 568 10 874 23 217 
    Lainasaamiset 52 31 3 
    Muut saamiset 2 388 326 749 
    Siirtosaamiset 19 123 1 525 6 780 
    Laskennallinen verosaaminen 603 337 603 

    Rahat ja pankkisaamiset 22 916 1 442 17 804 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 113 296 20 674 101 412 
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KONSERNIN TASE (tuhatta euroa) 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020 

VASTATTAVAA 

 OMA PÄÄOMA 
    Osakepääoma 80 80 80 
    Vararahasto 313 313 313 
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31 282 8 290 16 280 
    Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -2 691 -1 809 -2 540
    Katsauskauden voitto (-tappio) -3 009 -147 -110

    Vähemmistöosuus 1 799 -314 706
    Pakolliset varaukset 1 985 0 2 073 
    Konsernireservi 10 12 11 

  VIERAS PÄÄOMA 
    Pitkäaikainen 
    Lainat rahoituslaitoksilta 3 883 1 104 4 152 
    Laskennalliset verovelat 389 0 389 
    Muut velat 28 0 12 

    Lyhytaikainen 
    Lainat rahoituslaitoksilta 15 560 3 140 15 134 
    Saadut ennakot 3 168 0 3 593 
    Ostovelat         12 397 3 523 16 213 
    Muut velat 11 827 1 623 15 766 
    Siirtovelat 36 274 4 860 29 340 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 113 296 20 674 101 412 
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 
(tuhatta euroa) 

1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020 

Liiketoiminnan rahavirta 

  Liikevoitto (tappio) -1 336 -108 1 569 

  Oikaisut liikevoittoon 

    Suunnitelman mukaiset poistot 2 731 268 5 621 

 Voitot ja tappiot aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
    myynnistä 

-117 0 0 

    Varausten muutos -88 0 0 

    Muut oikaisut liikevoittoon 249 -68 --201 

 Oikaisut yhteensä 4 431 160 7 041 

  Käyttöpääoman muutos 

    Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) 96 -13 -1 126

    Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+) -9 791 -203 -2 262

    Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-)  -821 -4 -7 879

  Saadut korot ja muut rahoitustuotot 27 1 349

  Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 600 -69 -1 971

  Maksetut verot -12 -68 -11

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -9 006 -196 -4 267

Investointien rahavirta 

  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin  
  hyödykkeisiin 

-1 140 -39 -942

  Investoinnit osakkuusyrityksiin -31 -35 -95

  Investoinnit tytäryrityksiin 0 0 -1 003

  Yrityshankinnasta saadut varat -35 0 15 439

  Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot 117 0 220 

  Lainasaamisten muutos lisäys (-), vähennys (+) 49 -30 549 

Investointien rahavirta yhteensä -1 041 -104 14 168 

Rahoituksen rahavirta 

  Lyhytaikaisten velkojen lisäykset ja vähennykset 427 465 705 

  Pitkäaikaisten velkojen lisäykset ja vähennykset -270 0 -2 069

  Maksullinen osakeanti 15 002 0 7 990

Rahoituksen rahavirta yhteensä 15 160 465 6 626 

Rahavarojen muutos 5 113 165 16 527 

Rahavarat tilikauden alussa 17 804 1 276 1 276 

Rahavarat tilikauden lopussa 22 916 1 442 17 804 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN SEKÄ VÄHEMMISTÖOSUUKSIEN MUUTOKSISTA 

Osakepää-oma Muu rahasto
Sijoitetun vapaan 
pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden  voitto Oma pääoma yhteensä

Vähem-mistö- 
osuus

Tase 1.1.2021
80  313 16 280 -2 650 14 023 706 

Uusmerkintä 
Rahastoanti 
Emissiovoitto 
Sijoitus SVOP rahastoon 15 002 15 002 

Muuntoerot 69 69 

Edellisen tilikauden voiton siirto 
Muut muutokset -109 -109 1 087 

Tilikauden voitto/tappio -3 009 -3 009 6 

Tase 31.03.2021 80 313 31 282 -2 691 -3 009 25 976 1 799 

Tase 1.1.2020 80 313  8 290 -1 794 6 8 -314

Uusmerkintä 
Rahastoanti 7 990 7 990 

Emissiovoitto 
Sijoitus SVOP rahastoon 
Muuntoerot -775 -775 

Edellisen tilikauden voiton siirto 
Muut muutokset 28 28 

Tilikauden voitto/tappio -110 -110 1 020 
Tase 31.12.2020 80 313 16 280 -2 540 -110 14 023 706 

Tase 1.1.2020
80 313 8 290 -1 794 6 889 -314 

Uusmerkintä 
Rahastoanti 
Emissiovoitto 
Sijoitus SVOP rahastoon 
Muuntoerot 
Edellisen tilikauden voiton siirto 
Muut muutokset -15 -15

Tilikauden voitto/tappio -147 -147 

Tase 31.03.2020 80 313 8 290 -1 809 -147 6 726 -314 
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 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 

Käyttökate (EBITDA)
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate liikevaihdosta %  
100 x (käyttökate / liikevaihto) 

Oikaistu käyttökate 
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset + kertaluontoiset erät

Oikaistu käyttökate liikevaihdosta %  
100 x (oikaistu 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) 

Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) 
Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset  

Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia %  
100 x ((Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset) /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 4. päivänä toukokuuta 2021 

Enersense International Oyj:n hallitus 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen 
Puhelin: 044 517 4543 
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com 

mailto:jussi.holopainen@enersense.com
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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 ener-
giamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa 
euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. 
Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä. Enersense uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa, ja se tun-
netaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiön sijoittajille suun-
natut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.com/fi/sijoittajalle/ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenersense.com%2Ffi%2Fsijoittajalle%2F&data=04%7C01%7C%7C28682e6cb1034b86d0ca08d8e6c5a705%7C9458aad0bdd240f2a532cc5ded7c8677%7C0%7C0%7C637513083876149004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4yN1SmsD7ESA%2FnAWkNr%2FFPIF1xb5zd%2BjYUgpMdDk1ZE%3D&reserved=0



