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ENEDO OYJ  Puolivuosikatsaus 12.8.2022  klo 9.45 
 
Enedo Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1.2022 – 30.6.2022 
 
Tammi-Kesäkuu 2021 lyhyesti 
 
- Liikevaihto kasvoi 15% ja oli 20,9 milj. euroa (18,1 milj. euroa) 
- Oikaistu EBITDA (käyttökate) positiivinen 1,3 milj. euroa (-0,6 milj. euroa) 
- Oikaistu liikevoitto -0,2 milj. euroa (-2,3  milj. euroa) 
- Voitto/tappio ennen veroja -1,3 milj. euroa (-0,4 milj euroa)* 
- Tilauskanta ksvoi 35,4 milj. euroon (16,0 milj. euroa) 
- Käänneohjelma totetutettu, kustannussäästöt 1,4 milj. euroa verrattuna vertailukauteen H1 
2021 
- Inission AB on nostanut osakeomistuksensa 80,43 % ja on ilmoittanut tekevänsä julkisen 
pakollisen ostotarjouksen lopuista Enedo Oyj:n osakkeista 
 

 1-6/22 1-6/21 1-12/21 

Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6kk 6kk 12kk 

     
Liikevaihto 20,9 18,1 36,4 

Power Supplies 13,0 11,4 23,4 

Led Drivers 5,2 4,5 9,2 

Power Systems 2,6 2,2 3,9 

Oikaistu EBITDA (käyttökate) 1,3 -0,6 -0,8 

EBITDA (käyttökate) 1,0 -1,2 -3,2 

Oikaistu liikevoitto/tappio -0,2 -2,3 -4,2 

Liikevoitto/tappio -0,5 -2,9 -6,6 

Voitto/tappio ennen veroja* -1,3 -0,4 -4,6 

Osakekohtainen voitto/tappio, EUR* -0,02 -0,01 -0,08 

     
Omavaraisuusaste, % 10,4 27,1 14,9 

Nettovelkaantumisaste, % 337,7 58,5 173 

Liiketoiminnan rahavirta -3,1 -1,8 -3,3 
 
*1-6/2021 luvut sisältävät rahoitusjärjestelyn osana lainojen 
anteeksiannosta syntyneen 3,3 milj. euron tuoton ja 0,4 milj. 
euroa järjestelyyn liittyviä kuluja. Näiden nettovaikutus on 2,9 
milj. euroa.    

    
Lukuja puolivuosittain, MEUR H1/2021 H2/2020 H1/2020 

      

Liikevaihto 20,9 18,3 18,1 

Oikaistu EBITDA (käyttökate) 1,3 -0,2 -0,6 

EBITDA (käyttökate) 1,0 -2,0 -1,2 

Oikaistu liikevoitto/tappio -0,2 -1,9 -2,3 

Liikevoitto/tappio -0,5 -3,7 -2,9 
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 1-6/22 1-6/21 1–12/21 

OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO 6kk 6kk 12kk 

Liikevoitto/tappio -0,5 -2,9 -6,6 

Oikaisut liikevoittoon/tappioon 
   

Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 
 0,3 1,6 

Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 0,1 0,2 0,2 

Pilvipalvelu ERP:n käyttöönotto     0,3 

Tytäryhtiön myynti   0,3 

Luottotappiovaraus 0,2   

Oikaisut liikevoittoon/tappioon yhteensä 0,3 0,6 2,4 

Oikaistu Liikevoitto/tappio yhteensä -0,2 -2,3 -4,2 

    

 1-6/22 1-6/21 1–12/21 

OIKAISTU EBITDA (käyttökate) 6kk 6kk 12kk 

EBITDA 1,3 -1,2 -3,2 

Oikaisut EBITDA 
   

Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 
 0,3 1,6 

Pilvipalvelu ERP:n käyyttöönotto   0,3 

Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 0,1 0,2 0,2 

Tytäryhtiön myynti   0,3 

Luottotappiovaraus 0,2   

Oikaisut EBITDA yhteensä 0,3 0,6 2,4 

Oikaistu EBITDA yhteensä 1,3 -0,6 -0,8 

 

 
Arvio katsauskauden 2021 taloudellisesta kehityksestä   

Yhtiö on päättänyt jatkaa käytäntöänsä olla antamatta arviota vuoden 2022 taloudellisesta 
kehityksestä. 
 
Mikael Fryklund, toimitusjohtaja:  
 
Enedon 20,9 miljoonan euron ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 2,8 miljoonaa 
euroa eli 15 % vertailukauteen verrattuna. Taloudellinen tuloksemme parani suunnitelmien 
mukaisesti ja oikaistu Ebitda (käyttökate) oli positiivinen 1,3 miljoonaa euroa mikä on 2,5 
miljoonaa euroa parempi vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Taloudellisen 
tuloksen paraneminen johtui pääosin korkeasta tilauskannastamme, joka on mahdollistanut 
liikevaihdon kasvun sekä toteutetun käänneojelman mukaisesti vähentyneistä kuluista. 
Tilauskertymä on jatkunut vahvana vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Maailmanlaajuinen 
komponenttipula on vaikuttanut edelleen negatiivisesti tulokseemme ja liikevaihtoomme 
puuttuvien komponenttien vuoksi ja lisännyt varastojamme ja pääosin näistä syistä Enedon 
likviditeettitilanne on pysynyt haastavana. 
 
Power Supplies-tuotekategorian liikevaihto kasvoi 1,6 miljoonaa euroa ja oli 13,0 miljoonaa 
euroa. Liikevaihdon kasvu oli 14 % vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon 11,4 miljoonan euron 
liikevaihtoon verrattuna. Tilauskannan kasvu on jatkunut vahvana. 
 
Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 5,2 miljoonaa euroa, kasvua 0,7 miljoonaa euroa 
mikä oli 16 % verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon. Led Drivers -tuotekategorian 
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kasvu johtui pääasiassa asiakkaidemme vahvana jatkuneesta kysynnästä julkisten tilojen ja 
urheilustadionien valaistusmarkkinoilla. 
 
Power Systems -tuotekategorian liikevaihto kasvoi 0,4 miljoonalla eurolla ja oli 2,6 miljoonaa 
euroa, kasvua 15 % vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Power Systems -
tuotekategorian tilauskertymä on jatkunut vahvana, mikä on kasvattanut tilauskantaa vuoden 
2021 ensimmäisestä puoliskoon verrattuna. 
 
Toimenpiteitä logistiikka toimintojen parantamiseksi on jatkettu vuoden 2022 ensimmäisellä 
puoliskolla ja toimenpiteitä jatketaan edelleen vuoden 2022 toisella puoliskolla. Ulkopuolisten 
EMS-kumppaneiden etsiminen asiakkaiden palvelun parantamiseksi jatkuu. 
 
Inission AB on nostanut 1.7.2022 omistusosuutensa Enedosta 80,43 %:iin ja valmistelee 
parhaillaan pakollista julkista ostotarjousta jäljellä olevista Enedo Oyj:n osakkeista. Tämä 
kauppa parantaa entisestään Enedo & Inissionin välistä yhteistyötä ja mahdollistaa 
synergiaetujen saavuttamisen. Enedon muuttuminen Inission AB:n tytäryhtiöksi vahvistaa 
1.7.2022 alkaen myös taloudellisia valmiuksiamme. 
 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto  
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 20,9 milj. euroa (18,1 milj. euroa).  
 
Käyttökate kääntyi positiiviseksi vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ja oli 1,0 miljoonaa 
euroa verrattuna vertailukauden 1,2 miljoonan euron negatiiviseen käyttökatteeseen. 
Liiketappio pieneni -0,5 miljoonaan euroon vertailukauden -2,9 miljoonasta eurosta, 
parannusta 2,4 miljoonaa euroa. 
 
Liiketoimintaympäristö 
 
Teholähteiden kokonaiskysyntä jatkui hyvänä huolimatta Ukrainan sodasta ja Covid-19 
pandemian aiheuttamista jatkuneista rajoituksista Kiinassa ja muissa maissa. Tämä on 
vaikuttanut elektroniikkateollisuuden hankitaketjuihin maailmanlaajuisesti. Inflaatio ja 
valmistuskustannusten nousu sekä komponenttien saatavuuden puute ovat jatkuneet koko 
katsauskauden. 
 
Enedo tekee tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa säilyttääkseen 
riittävät varastotasot maailmanlaajuisen komponenttipulan riskien vähentämiseksi. Kasvavat 
varastot vähentävät komponenttien saatavuuden riskitekijöitä, mutta samalla kasvaneet 
varastomme ovat aiheuttaneet haasteita käyttöpääomarahoituksessamme. 
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  
 

Yleinen taloudellinen kehitys voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön. Ukrainan sota on 
lisännyt riskejä talouskasvulle, mikä voi jatkuessaan vaikuttaa Enedon tuotteiden kysyntään. 
Covid-19 vaikuttaa edelleen alan epävarmuuteen ja saattaa pandemian kehityksestä riippuen 
vaikuttaa asiakkaidemme toimintakykyyn. 

Tietyt liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestymiseen markkinoilla ja 
myös Enedon tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien 
aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypilliset kysynnän vaihtelut saattavat aiheuttaa nopeita 
muutoksia Enedon liiketoiminnassa.  
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Tunisian tuotantolaitoksen vaatimien tuotannonsuunittelun ja hankintaprosessien 
kehittämiseen sekä tuotantokapasiteetin nostamiseen liittyy riskejä. Markkinoiden hyvä 
kysyntä sekä yleinen komponenttipula lisäävät edellä mainittuja riskejä. Yhtiö on aloittanut 
korjaavia toimenpiteitä eliminoidakseen edellä mainittujen riskien toteutumisen. 

Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista 
ratkaisua ei voida ennustaa. Tämänhetkisten tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei 
oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osin pitkiä ja tiettyjen komponenttien 
saamisessa voi ajoittain olla vaikeuksia, mikä voi vaikuttaa yhtiön toimituskykyyn. Koronavirus 
on nostanut myös maakohtaisen epävarmuuden tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme. 

Rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisesti 
suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia vaihtoehtoja. Joulukuussa 2021 yhtiö allekirjoitti 5,0 
miljoonan euron lainajärjestelyn, jonka laina-aika on 9 kuukautta. Yhtiö ei odota pystyvänsä 
maksamaan lainaa eräpäivään mennessä takaisin liiketoiminnan kassavirralla. Nykyisen 
vahvan tilauskannan ja käännettämisohjelman alentuneiden kustannusten vuoksi yhtiö pyrkii 
joko sopimaan lainanantajan kanssa laina-ajan pidentämisestä tai neuvottelemaan uudesta 
lainasta toisen rahoituslaitoksen kanssa. Lainajärjestelyn ehtojen mukaan Inission AB on 
taannut lainan takaisinmaksun, mikäli kumpikaan yllä olevista kahdesta vaihtoehdosta ei 
toteudu 30.9.2022 mennessä. Toukokuussa 2022 Enedo on allekirjoittanut osakaslainan 
kolmen suurimman osakkeenomistajan kanssa eräpäivänä 30.9.2022. Enedo tutkii parhaillaan 
5,0 miljoonan euron lainan ja 1,95 miljoonan euron osakaslainan uudelleenjärjestelyn 
vaihtoehtoja yhteistyössä uuden emoyhtiömme Inission AB:n kanssa. 

Sota Ukrainassa 

Ukrainan sota on aiheuttanut taloudellista ja geopoliittista epävarmuutta maailmanlaajuisesti. 
Vienti-ja tuontikiellot eri tuotteille ja komponenteille rajoittavat raaka-aineiden saatavuutta ja 
lisäävät kustannusten nousua toimitusketjuissa kaikkialla maailmassa. 

EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden seurauksena Enedo on keskeyttänyt kaikki toimitukset 
Venäjälle pakotteiden voimaantulon jälkeen. Enedon vienti Venäjälle on aiemmin ollut noin 1 
% vuotuisesta liikevaihdosta. 

Venäjän vientiin ja saataviin liittyvien merkittävien epävarmuustekijöiden vuoksi Enedo on 
kirjannut 0,15 miljoonan euron alaskirjauksen asiakkailtamme Venäjällä. 

 
Koronavirus  

Olemme katsauskauden ajan jatkaneet aktiivisia sisäisiä toimenpiteitä työntekijöidemme 
terveyden ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Olemme ottaneet käyttöön sisäisiä 
ohjeita ja noudattaneet kunkin maan paikallisviranomaisten ohjeita. Johtoryhmämme seuraa 
Covid-19:n kehitystä ja reagoi muutoksiin välittömästi tarvittaessa. 

Covid-19-pandemian jatkuessa ja liiketoimintaympäristön mukautuessa tilanteeseen on 
vaikeata erottaa pandemian vaikutukset muista liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. 
Globaali toipuminen Covid-19:stä on johtanut maailmanlaajuiseen pulaan kriittisistä 
komponenteista markkinoilla, tämä vaikuttaa läpimenoaikoihin ja sitä kautta liiketoimintamme 
kasvuun. 
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Investoinnit ja tuotekehitys  
 

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 0,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa), josta 
tuotekehitysaktivointien osuus oli 0,6 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Katsauskauden lopussa 
aktivoidut tuotekehitysmenot konsernin taseessa olivat 4,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa). 

Katsauskaudella aktivoiduista tuotekehitysmenoista ei tehty arvonalennuksia (0,2 milj. euroa). 

Tuotekehityskulut olivat katsauskauden aikana yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa), 
josta taseeseen aktivoitiin 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa) ja 1,3 miljoonaa euroa. (1,5 
milj. euroa) kirjattiin kuluksi, mikä oli 6,1 % (8,3 %) liikevaihdosta. 

 
Rahoitus  
 

Korolliset nettovelat olivat 12,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa) tilikauden lopussa. Korolliset 
nettovelat sisältävät 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) IFRS 16 -leasingvelkoja. Suurin syy 
korollisten nettovelkojen kasvuun on ollut saneerausohjelman toteuttamiseen käytetyt varat ja 
varastojen kasvu, joka johtuu korkeasta tilauskannasta sekä toimenpiteistä komponenttien 
saatavuuden varmistamiseksi maailmanlaajuisesta komponenttipulasta. 

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -3,1 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Negatiivinen 
kassavirta johtui pääasiassa lisääntyneestä käyttöpääoman tarpeesta ja Italian noin 1,1 
miljoonan euron irtisanomiskustannuksista. Rahavirta investointien jälkeen oli -4,0 milj. euroa 
(-3,1 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuusaste oli 10,4 % (27,1 %), nettovelkaantumisaste 
337,7 % (58,5 %) ja tilinpäätöspäivän tase 32,3 milj. euroa (32,5 milj. euroa). 

Rahavarat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä oli 1,4 milj. euroa (3,6 milj. euroa). 
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa) nostamattomia 
luottolimiittejä ilman factoringlimiittejä. 

Enedo allekirjoitti uuden 5,0 miljoonan euron lainan joulukuun 2021 lopussa ja laina on 
nostettu kokonaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Suurin osa vuoden 2022 ensimmäisen 
puoliskon aikana nostetusta 1,5 miljoonasta eurosta käytettiin käänneohjelman rahoittamiseen 
ja lyhentämään muita lyhytaikaisia lainoja. 

Enedo allekirjoitti 20.5.2022 1 950 000 euron suuruisen osakaslainasopimuksen, joka sisältää 
650 000 euron vaihdettavan komponentin. Lainan eräpäivä on 30.9.2022 ja vaihto-oikeutta 
0,10 euroa osakkeelta voidaan käyttää vain, jos lainaa ei makseta takaisin eräpäivänä. 

Edellä mainitut 5,0 miljoonan euron ja 1,95 miljoonan euron lainajärjestelyt erääntyvät 
30.9.2022. Yhtiö on aloittanut prosessin joko pidentää laina-aikoja tai neuvotella uusi laina 
toisen lainanantajan kanssa lainojen takaisinmaksamiseksi mahdollisesti korotetulla 
lainamäärällä ja pitemmillä maturiteetilla. Yhtiö arvioi parhaillaan vaihtoehtoja uuden 
emoyhtiönsä Inission AB:n kanssa. 

Enedo ilmoitti 20.5.2022 suunnitelmastaan järjestää ylimääräinen yhtiökokous osakeannin 
järjestämiseksi yhtiön maksuvalmiuden ja oman pääoman lisäämiseksi. Inission AB:n 
tytäryhtiöksi siirtymisen jälkeen tätä suunnitelma ei toteuteta ja likviditeettisuunnittelu 
toteutetaan osana Inission-konsernia. 
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Konsernin rakenne  

Katsauskauden päättyessä Enedo konserniin kuuluivat emoyhtiö Enedo Oyj ja sen suoraan tai 
välillisesti kokonaan omistamat toiminnalliset tytäryhtiöt Enedo S.p.A. Italiassa, Enedo Sarl 
Tunisiassa, Enedo Inc. Yhdysvalloissa, ja Enedo Finland Oy Suomessa. Muut tytäryhtiöt olivat 
Enedo Holding Oy Suomessa, Efore (USA) Inc. Yhdysvalloissa.  
 
1.7.2022 alkaen Inission omistaa Enedosta  80,43% ja Enedo on osa Inission-konsernia. 
 
 
Henkilöstö  
 
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 326 (354) henkilöä ja katsauskauden 
lopussa 320 (359) henkilöä. 
 
 
Hallitus ja konsernin johtoryhmä  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2022 Olle Hulteberg, Fredrik Berghel sekä Antti Sivula 
valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Vesä Mäkelä sekä Martin Sjöstrand uusiksi jäseniksi. 
 
Johtoryhmän jäsenet ja heidän vastuunsa tämän julkaisun julkaisupäivänä ovat: Mikael 
Fryklund (väliaikainen toimitusjohtaja), Hannu Hiillos (talous ja ICT), Riccardo Buffa (Italia), 
Paul Vuolle (Suomi) ja Luciano Vissani (Tuotanto). 
 
 
Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat  
 
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 68 453 944 (68 453 944). 
 
Katsauskauden lopussa Enedon omia osakkeita oli 69 249 (69 249) kpl. 
 
Katsauskauden ylin kurssi oli 0,40 euroa (0,80) ja alin kurssi 0,25 euroa (0,27). 
Katsauskauden keskikurssi oli 0,321 (0,41) euroa ja päätöskurssi 0,27 (0,43) euroa. 
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden viimeisen päivän kaupantekokurssilla laskettuna 
oli 18,5 (29,4) miljoonaa euroa. 
 
Enedon osakkeiden yhteenlaskettu vaihto Nasdaq Helsingissä katsauskaudella oli 3,1 (15,9) 
miljoonaa kappaletta. Tämä oli 4,5 % (23,3 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Täysin 
maksettujen osakkeiden kokonaismäärä oli 68 523 193 (68 523 193) kpl ja 
osakkeenomistajien lukumäärä tilikauden lopussa 4 948 (4 992). 
 
 
 
Ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista  
 
Ilmoituksia omistusosuuksien muutoksista ei raportointikaudella ollut. 
 
 
 
Yhtiökokouspäätöksiä  

Enedo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.5.2021 Vantaalla. COVID-19 - pandemian 
leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden 
asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. 
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Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021 ja 
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä 
vuoden 2021 palkitsemisselvityksen. 

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa 
osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2021. 

Osakkeenomistajan, joka omistaa 49,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä 
ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi 
viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olle Hulteberg, Fredrik Berghel ja Antti Sivula 
sekä uusiksi jäseniksi Vesa Mäkelä ja Martin Sjöstrand. Hallitus valittiin toimikaudeksi, joka 
päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta valtuuttaa hallituksen yhdessä tai 
useammassa liiketoimessa päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakeyhtiölain 10 luvun 1 § 
seuraavasti: 

Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 850 
000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista 
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden, optioiden ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2021 antaman valtuutuksen päättää 
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä ylimääräisen 
yhtiökokouksen 9.3.2021 antamat valtuutukset päättää osakeannista ja suunnatusta 
osakeannista. osakkeiden liikkeeseenlasku. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2023 saakka. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on 
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kim Järvi. Tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  

Inission AB on 1.7.2022 hankkinut yhteensä 21 113 257 Enedo Oyj:n osaketta. Tämän 
seurauksena Inission AB:n omistusosuus Enedossa on noussut noin 80,43 prosenttiin yhtiön 
kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeiden hankinnan seurauksena Inission AB on velvollinen 
tekemään arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen pakollisen julkisen 
ostotarjouksen kaikista muista Enedon osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaan pakollinen ostotarjous on julkaistu 1.8.2022 
ja ostotarjousprosessi alkaa kuukauden kuluessa ostotarjouksen julkistamisesta. 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (tilintarkastamaton)    

    

 1-6/22 1-6/21 1-12/21 

MEUR 6kk 6kk 12kk 

Jatkuvat toiminnot:    

Liikevaihto 20,9 18,1 36,4 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,1 0,0 -0,4 

Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,1 0,2 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,3 

Materiaalit ja palvelut -14,2 -12,2 -24,3 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3,9 -5,4 -10,9 

Poistot -1,5 -1,5 -3,1 

Arvonalentumiset 0,0 -0,2 -0,4 

Liiketoiminnan kulut -2,4 -2,0 -4,6 

Liikevoitto/tappio -0,5 -2,9 -6,6 

Rahoitustuotot 0,4 3,5 3,7 

Rahoituskulut -1,3 -1,0 -1,6 

Voitto/tappio ennen veroja -1,3 -0,4 -4,6 

Tuloverot 0,0 0,0 0,1 

Tilikauden voitto/tappio -1,3 -0,4 -4,5 

     
Muut laajan tuloksen erät     
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi     
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuva erä 0,0 0,0 0,0 

     
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi     
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,3 -0,4 -4,5 

     
Katsauskauden voiton/tappion     
jakautuminen jatkuvista toiminnoista     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1,3 -0,4 -4,5 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 

Katsauskauden voiton/tappion 
   

jakautuminen 
   

Emoyhtiön osakkeenomistajille -1,3 -0,4 -4,5 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 

    

Katsauskauden laajan tuloksen     
jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille -1,3 -0,4 -4,5 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 

     
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVASTA 
VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS     
Tulos/osake, eur  -0,02 -0,01 -0,08 
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LYHENNETTY KONSERNITASE    
MEUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 

VARAT     
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 4,6 5,5 4,9 

Liikearvo 4,3 4,3 4,3 

Aineelliset hyödykkeet 3,0 3,6 3,4 

Muut saamiset 0,3 0,4 0,3 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0 0,0 

Laskennallinen verosaaminen 1,5 1,5 1,5 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 13,7 15,3 14,3 

     
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 11,0 7,2 9,4 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,9 6,3 5,1 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,1 0,1 0,1 

Rahavarat 1,4 3,6 2,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 18,4 17,2 17,3 

VARAT YHTEENSÄ 32,2 32,5 31,6 

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJIEN OMAN PÄÄOMAN 
OSUUS     
Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 65,1 65,1 65,1 

Omat osakkeet -2,4 -2,4 -2,4 

Muuntoerot 2,6 2,7 2,7 

Kertyneet voittovarat -62,1 -56,7 -60,8 

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 3,3 8,7 4,6 

Määräysvallattomat omistajat 0,0 0,0 0,0 

Oma pääoma yhteensä 3,3 8,7 4,6 

     
PITKÄAIKAISET VELAT     
Laskennallinen verovelka 0,0 0,2 0,1 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 1,7 3,6 2,6 

Muut velat 0,2 0,2 0,3 

Eläkevelvoitteet 0,7 1,1 1,0 

Varaukset 0,0 0,4 0,1 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,7 5,5 4,0 

     
LYHYTAIKAISET VELAT     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 11,8 5,1 8,1 

Ostovelat ja muut velat 13,9 12,8 14,4 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,3 0,2 0,3 

Varaukset 0,3 0,2 0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 26,2 18,2 22,9 

Velat 28,9 23,8 27,0 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 32,2 32,5 31,6 
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LYHENNETTY KONSERNIN 
RAHAVIRTALASKELMA 1-6/22 1–6/21 1–12/21 

MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

     
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 20,6 17,8 37,1 

Maksut liiketoiminnan kuluista -22,8 -18,5 -38,9 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja -2,3 -0,8 -1,8 

Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3 -0,3 -0,5 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,0 

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,4 -0,6 -1,0 

Maksetut verot liiketoiminnasta -0,1 -0,1 0,0 

Liiketoiminnan rahavirta (A) -3,1 -1,8 -3,3 

     
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -0,9 -1,3 -2,2 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,0 0,0 0,0 

Myydyt tytäryhtiöosakkeet rahavaroilla 
vähennettynä    -0,3 

Investointien rahavirta (B) -0,9 -1,3 -2,5 

     
Rahoituksen rahavirta      

Maksullinen osakeanti antikuluilla 
vähennettynä   11,3 11,3 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 3,5  5,5 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,6 -2,4 -4,9 

Käyttöpääomarahoitus ja tililimiitit 0,1 -2,3 -3,1 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -0,8 -0,8 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -0,3 -0,3 -0,5 

Rahoituksen rahavirta (C) 2,7 5,5 7,4 

     
Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+),      
vähennys (-) -1,3 2,5 1,6 

     
Rahavarat tilikauden alussa 2,7 1,1 1,1 

Rahavarojen muutos -1,3 2,5 1,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 

Rahavarat tilikauden lopussa 1,4 3,6 2,7 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA          

          
A Osakepääoma          
B Omat osakkeet          
C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto          
D Muut rahastot          
E Muuntoerot          
F Kertyneet voittovarat          
G Emoyhtiön omistajien osuus          
H Määräysvallattomien omistajien osuus          
I Oma pääoma yhteensä          

          
MEUR A B C D E F G H I 

OMA PÄÄOMA   0,1  -2,4  53,1  0,7  2,7  -56,3  -2,1  -0,0  -2,1  

1.1.2021          
Tilikauden tulos      -0,4  -0,4  0,0  -0,4  

          
Muut laajan tuloksen erät          
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 
määrittämisestä      0,0  0,0   0,0  

johtuvat erät          
Muuntoerot     -0,0   -0,0   -0,0  

Tilikauden laaja tulos yhteensä         -0,0  -0,4  -0,4  0,0  -0,4  

          
Merkintäoikeusanti ja suunnattu anti   11,3     11,3   11,3  

OMA PÄÄOMA  0,1  -2,4  64,4  0,7  2,7  -56,7  8,7  -0,0  8,7  

30.6.2021                   

          
MEUR A B C D E F G H I 

OMA PÄÄOMA   0,1  -2,4  64,4  0,7  2,7  -60,8  4,6  -0,0  4,6  

1.1.2022          
Tilikauden tulos      -1,3  -1,3  -0,0  -1,3  

          
Muut laajan tuloksen erät          
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 
määrittämisestä      0,0  0,0   0,0  

johtuvat erät          
Muuntoerot     -0,0   -0,0   -0,0  

Tilikauden laaja tulos yhteensä         -0,0  -1,3  -1,3  -0,0  -1,3  

          

          
OMA PÄÄOMA  0,1  -2,4  64,4  0,7  2,6  -62,1  3,3  -0,0  3,3  

30.6.2022                   
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Puolivuosikatsauksen liitetiedot 

Laatimisperiaatteet  
 
Puolivuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2021 
tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. Lisäksi on noudatettu sen jälkeen 
voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-standardien muutoksia. Puolivuosikatsaus on laadittu 
jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.   
 
Puolivuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johtoa 
tekemään harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat laatimisperiaatteiden valintaa ja 
niiden soveltamista. Näiden lisäksi johdolta edellytetään sellaisten arvioiden ja oletusten 
käyttämistä, jotka vaikuttavat konsernin varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin.  
 
Merkittävimmät tämän puolivuosikatsukasen osa-alueet, joissa johto on käyttänyt harkintaa 
sekä ne tulevaisuutta koskevat oletukset ja raportointikauden päättymispäivän arvioihin 
liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat riskin konsernin varojen ja velkojen 
kirjanpitoarvojen muuttumisesta seuraavan tilikauden aikana ovat, samoin kuin 
tilinpäätöksessä 2021 esitetyt, rahoituksen riittävyys, laskennallisten verosaamisten, 
aktivoitujen kehitysmenojen- ja konserniliikearvon, myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden 
arvostaminen. 

Huhtikuussa 2021 julkaistuun IFRIC-agendapäätökseen perustuvat pilvipohjaisen ERP:n 
käyttöönottokustannukset kirjataan vuosikuluiksi. 

COVID-19-pandemia ja Ukrainan kriisi vaikuttavat ryhmien liiketoimintaympäristöön. 
Pandemian ja Ukrainan sodan vaikutusta ei voida arvioida ja sellaisenaan erikseen ja vaikutus 
nettotulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtaan voi poiketa johdon tämänhetkisistä 
arvioista. 

Yhtiö on esittänyt liitetiedoissa rahoitusvelkojen erääntymisen, arvonalentumistestaukset, 
maksuvalmiusriskit sekä luotto- ja vastapuoliriskit myyntisaatavista. 

 
Oletus toiminnan jatkuvuudesta  

Toiminnan jatkuvuusperiaatteen arvioinnissa yhtiön johto on ottanut huomioon yhtiön 
strategian toteuttamiseen tarvittavan käyttöpääoman ja siihen liittyvät arviot, saatavilla olevat 
rahoituslähteet sekä rahoituksen riittävyyteen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät. Yhtiö on 
käyttänyt arviossaan 12 kuukauden kassavirtaennustetta ja herkkyysanalyysiä. 

5,0 miljoonan euron lainan ja 1,95 miljoonan euron osakaslainan eräpäivien uudelleen 
järjestely ovat seuraavan 12 kuukauden rahoitussuunnitelman keskeisimät tekijät. Yhtiö on 
vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana aloittanut neuvottelut 5,0 miljoonan euron 
lainan laina-ajan pidentämisestä ainakin 30.6.2023 saakka. Alustavien keskustelut ovat olleet 
positiivisia. Myös 1,95 miljoonan euron osakaslainan laina-ajan pidentämisprosessi on 
aloitettu, pääomistaja on alustavasti suhtautunut prosessiin myönteisesti. 

Yhtiön seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteen toteutuminen ja sitä kautta toiminnan 
jatkuvuuden varmistaminen edellyttää, että Enedo pystyy toimittamaan asiakkailleen korkean 
35,5 miljoonan euron tilauskannan mukaiset toimitukset. Varmistaakseen edellä mainitut 
toimitukset Enedon on kyettävä hankkimaan tarvittavat komponentit ja Tunisiassa sijaitsevan 
tuotantoyksikkömme on pystyttävä toimittamaan tilaukset päivitetyn tuotantosuunnitelman 
mukaisesti. Enedo etsii parhaillaan uusia EMS-kumppaneita jakamaan valmistusriskiä ja tekee 
myös yhteistyötä uuden emoyhtiönsä Inission AB:n kanssa toimitusten varmistamiseksi. 
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Maailmalaajuinen komponenttipula jatkuu ainakin vuoden 2022 toisen puoliskon ajan ja 
saattaa vaikuttaa toimituksiin asiakkaillemme. 

Merkittävä osa yhtiön käyttöpääomarahoituksesta tulee laskusaamisten rahoituksesta, joten 
liikevaihdon ja toimituskyvyn kehitys on merkittävä tekijä yhtiön kassavirrassa. Lisäksi 
myyntikatteen kehityksellä on merkittävä vaikutus liiketoiminnan kassavirtaan. Mikäli 
liiketoiminnan kassavirta olisi merkittävästi ennakoitua heikompi, heikentäisi se yhtiön 
strategian toteuttamista ja lisäisi maksuvalmiusriskiä seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Yhtiön johto uskoo, että onnistuneesti toteutettu käänneohjelma, korkea tilauskanta ja 
yhteistyö uuden emoyhtiömme Inission AB:n kanssa varmistavat riittävät taloudelliset 
resurssit seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolle. Epävarmuus riittävän pitkäaikaisen 
rahoituksen saamisesta, yleinen komponenttipula ja sen vaikutus liiketoimintaan ovat 
kuitenkin sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka lisäävät riskiä yhtiön kyvystä jatkaa 
toimintaansa. Vahvan tilauskanta, alentuneet kustannukset sekä yhteistyö uuden emoyhtiön 
kanssa ovat seikkoja joiden perusteella yhtiö pitää perusteltuna laatia tilinpäätöstiedote 
toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. 

 

Arvonalentumistestaukset  

Arvonalentumistestauksen perusteella ei todettu alaskirjaustarvetta liikearvoihin eikä 
tytäryhtiöiden kassavirtojen nykyarvoon.  Arvostuslaskelman perusteella Italian tytäryhtiön 
tappioihin liittyvä laskennallinen verosaaminen säilyy samanarvoisena kuin vuoden 2021 
tilinpäätöksessä. 
 
Kehittämismenojen arvonalentumistestauksen seurauksena ei todettu alakirjaustarvetta.  

Arvonalentumistestauksen keskeiset oletukset ja herkkyysanalyysi  

Kassavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin jota kattavat seuraavat viisi 
vuotta. Diskonttauskorko on määritelty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen 
(WACC) mukaan. Enedo SPA:n diskonttauskorko 12,48 % (14,90 %) on määritelty ennen 
veroja. Pitkän aikavälin kasvutekijä on 1,5 % (0,9 %). 

Herkkyysanalyysin mukaan diskontattujen kassavirtojen nykyarvo vastaisi testattavan 
omaisuuden kirjanpitoarvoa, jos Enedo SPA:n EBITDA olisi 28 % (19 %) alempi vuosina 2021–
2026, tai jos diskonttokorko olisi 9,6 % (6,0 %) -yksikköä korkeampi. 

Arvonalentumistestauksen perusteella Enedo SPA:n käyttöarvo ylittää 11,7 milj. euron 
kirjanpitoarvon 87 %:lla (84 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENEDO Puolivuosikatsaus H1/2021   15 
 

 1-6/22 1-6/21 1-12/21 

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 6kk 6kk 12kk 

      
Amerikka 4,9 3,3 7,4 

Eurooppa, Lähi-itä  ja Afrikka 10,9 10,4 19,3 

Aasia ja Tyynenmeren alue 3,3 2,3 5,1 

Suomi 1,9 2,1 4,6 

Yhteensä 20,9 18,1 36,4 

    

    

 1-6/22 1-6/21 1-12/21 

LIIKEVAIHTO TUOTEKATEGORIAT, MEUR 6kk 6kk 12kk 

      
Power Supplies 13,0 11,4 23,4 

Led Drivers 5,2 4,5 9,2 

Power Systems 2,6 2,2 3,9 

Yhteensä 20,9 18,1 36,4 

    

    

 1-6/22 1-6/21 1-12/21 

KONSERNIN  TUNNUSLUKUJA, MEUR 6kk 6kk 12kk 

      
Tulos/osake, eur** -0,02 -0,01 -0,08 

Oma pääoma/osake, eur ** 0,05 0,13 0,07 

EBITDA (käyttökate) 1,0 -1,2 -3,2 

Oikaistu EBITDA (käyttökate) 1,3 -0,6 -0,8 

Liikevoitto/tappio -0,5 -2,9 -6,6 

Oikaistu liikevoitto/tappio -0,2 -2,3 -4,2 

Oman pääoman tuotto-%(ROE)** -33,4 -12,3 -97,5 

Sij.pääoman tuotto-%(ROI)** 0,0 -0,4 -15,5 

Korolliset nettorahoitusvelat, Meur 12,1 5,1 8,1 

Omavaraisuusaste, % 10,4 27,1 14,9 

Nettovelkaantumisaste, %* 336,5 58,5 173,1 

Maksuvalmius (Current ratio) 0,7 0,9 0,7 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,9 1,3 2,1 

% liikevaihdosta 4,3 7,1 5,8 

Henkilöstö keskimäärin 326 354 350 

Ulkona olevien osakkeiden määrä keskimäärin (1000 kpl) 68 454 38 644 53 637 

Ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden päättyessä (1000 kpl) 68 454 68 454 68 454 

    
 
**1-6/2021 luvut sisältävät rahoitusjärjestelyn osana lainojen anteeksiannosta syntyneen 3,3 milj. euron tuoton ja 0,4 milj. euroa 
järjestelyyn liittyviä kuluja. Näiden nettovaikutus on 2,9 milj. euroa. 
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Rahoitusasema  

Korolliset nettovelat olivat 12,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa) tilikauden lopussa. Korolliset 
nettovelat sisältävät 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) IFRS 16 -leasingvelkoja. Suurin syy 
korollisten nettovelkojen kasvuun on ollut saneerausohjelman toteuttamiseen käytetyt varat ja 
varastojen kasvu, joka johtuu korkeasta tilauskannasta sekä toimenpiteistä komponenttien 
saatavuuden varmistamiseksi maailmanlaajuisesta komponenttipulasta. 
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -3,1 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Negatiivinen 
kassavirta johtui pääasiassa lisääntyneestä käyttöpääoman tarpeesta ja Italian noin 1,1 
miljoonan euron irtisanomiskustannuksista. Rahavirta investointien jälkeen oli -4,0 milj. euroa 
(-3,1 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuusaste oli 10,4 % (27,1 %), nettovelkaantumisaste 
337,7 % (58,5 %) ja tilinpäätöspäivän tase 32,3 milj. euroa (32,5 milj. euroa). 
 
Rahavarat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä oli 1,4 milj. euroa (3,6 milj. euroa). 
Konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa) nostamattomia 
luottolimiittejä ilman factoringlimiittejä. 
 
Enedo allekirjoitti uuden 5,0 miljoonan euron lainan joulukuun 2021 lopussa ja laina on 
nostettu kokonaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Suurin osa vuoden 2022 ensimmäisen 
puoliskon aikana nostetusta 1,5 miljoonasta eurosta käytettiin käänneohjelman rahoittamiseen 
ja lyhentämään muita lyhytaikaisia lainoja. 
 
Enedo allekirjoitti 20.5.2022 1 950 000 euron suuruisen osakaslainasopimuksen, joka sisältää 
650 000 euron vaihdettavan komponentin. Lainan eräpäivä on 30.9.2022 ja vaihto-oikeutta 
0,10 euroa osakkeelta voidaan käyttää vain, jos lainaa ei makseta takaisin eräpäivänä. 
Edellä mainitut 5,0 miljoonan euron ja 1,95 miljoonan euron lainajärjestelyt erääntyvät 
30.9.2022. Yhtiö on aloittanut prosessin joko pidentää laina-aikoja tai neuvotella uusi laina 
toisen lainanantajan kanssa lainojen takaisinmaksamiseksi mahdollisesti korotetulla 
lainamäärällä ja pitemmillä maturiteetilla. Yhtiö arvioi parhaillaan vaihtoehtoja uuden 
emoyhtiönsä Inission AB:n kanssa. 
 
Enedo ilmoitti 20.5.2022 suunnitelmastaan järjestää ylimääräinen yhtiökokous osakeannin 
järjestämiseksi yhtiön maksuvalmiuden ja oman pääoman lisäämiseksi. Inission AB:n 
tytäryhtiöksi siirtymisen jälkeen tätä suunnitelma ei toteuteta ja likviditeettisuunnittelu 
toteutetaan osana Inission-konsernia. 
 
 
 
 
 
 
 
Rahoitusvelkojen erääntyminen  
 

Rahoitusvelkojen erääntyminen, 
30.6.2022  MEUR 

 
Sopimuksen 
mukainen 
rahavirta 

   

Tase-arvo < 6 kk  6–12 kk > 12 kk 

Ostovelat ja saadut ennakot 11,9 11,9 11,8 0,0 0,0 

Lainat rahoituslaitoksilta ja muilta 10,7 11,3 8,7 0,8 1,9 

Vuokrasopimusvelat 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 

Limiitit ja saatavarahoitus 2,2 2,3 2,3   

Yhteensä 25,4 26,0 23,0 1,0 2,1 
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Rahoitusvelkojen erääntyminen, 
30.6.2021  MEUR 

 
Sopimuksen 
mukainen 
rahavirta 

   

Tase-arvo < 6 kk  6–12 kk > 12 kk 

Ostovelat ja saadut ennakot 10,0 10,0 9,5 0,2 0,2 

Lainat rahoituslaitoksilta  4,9 5,8 0,6 1,1 4,0 

Vuokrasopimusvelat 0,8 0,9 0,3 0,2 0,4 

Limiitit ja saatavarahoitus 3,0 3,0 3,0   

Yhteensä 18,7 19,7 13,5 1,6 4,6 
 
 
*Sopimuksen mukainen rahavirta sisältää korkomaksut 

 

Luotto- ja vastapuoliriski, myyntisaamiset  
 
Luottoriskien hallinta on ensisijaisesti operatiivisten yksiköiden vastuulla. Luottoriskien 
hallinnassa toimitaan konsernin luottopolitiikan mukaisesti ja pyritään saamaan turvaava 
vakuus asiakkaan luottokelpoisuuden niin edellyttäessä. Myyntisaamisiin liittyvää 
arvonalentumista arvioidaan merkittävien saamisten osalta vastapuolikohtaisesti mahdollisen 
arvonalentumistappion osalta. Likvidien varojen sijoittamiseen ja johdannaissopimuksien 
tekemiseen liittyviä luottoriskejä minimoidaan asettamalla luottorajat vastapuolille sekä 
tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa. 
Koronaepidemian johdosta luotonvalvonnan työtä tehostettiin riskiasiakkaiden tunnistamiseksi 
sekä sen varmistamiseksi, että luottopäätösten perusteena on ajantasainen tieto asiakkaiden 
maksukyvystä ja siinä tapahtuneista muutoksista. Konsernilla ei ollut luottotappioita 
katsauskauden aikana. Merkittävä osa saatavista on laskusaatavarahoituksen piirissä. Yhtiöllä 
oli laskusaatava- ja toimittajarahoitus limiittiä käyttämättä 4,5 milj.euroa. Yhtiöllä on riski 
laskusaatava- ja toimittajarahoituksen lopettamisesta tai limiittien pienentämisestä. 
 
Venäjän vientiin ja saataviin liittyvien merkittävien epävarmuustekijöiden vuoksi Enedo on 
kirjannut 0,15 miljoonan euron alaskirjauksen asiakkailtamme Venäjällä. Jäljelle jäävä 
saaminen Venäjältä on 0,15 miljoonaa euroa. 
 
 
Johdannaissopimusten käyvät arvot  
 
Yhtiöllä on yhdessä lainassa johdannainen korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön 
johdannaissopimuksen käypä arvo on 0,0 milj.euroa. 
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Aineettomien hyödykkeiden 
muutokset       

MEUR 
Kehittämis-

menot 
Aineettomat 

oikeudet 

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet 

Ennakkomaksut 
aineettomista 
hyödykkeistä Liikearvo Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2021 15,4 3,2 4,6 0,1 4,3 27,6 

Muuntoerot   0,0   0,0 

Lisäykset 0,7  0,0 -0,1  0,6 

Vähennykset -0,3 0,0 0,0 0,0  -0,3 

Hankintameno 30.6.2021 15,8 3,2 4,6 0,0 4,3 27,9 

       

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2021 -10,5 -3,2 -3,7  0,0 -17,3 

Muuntoerot   0,0   0,0 
Vähennysten, yritysmyyntien ja 
siirtojen 
kertyneet poistot 0,3 0,0 0,0   0,3 

Poistot -0,7 0,0 -0,2   -0,9 

Arvonalennukset -0,2     -0,2 

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 30.6.2021 -11,1 -3,2 -3,8   0,0 -18,1 

       
Kirjanpitoarvo 1.1.2021 4,9 0,0 1,0 0,1 4,3 10,3 

Kirjanpitoarvo 30.6.2021 4,7 0,0 0,8 0,0 4,3 9,8 

       

       

       
Aineettomien hyödykkeiden 
muutokset       

MEUR 
Kehittämis-

menot 
Aineettomat 

oikeudet 

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet 

Ennakkomaksut 
aineettomista 
hyödykkeistä Liikearvo Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2022 15,5 2,9 4,7 0,0 4,3 27,3 

Muuntoerot   0,0   0,0 

Lisäykset 0,6     0,6 

Hankintameno 30.6.2022 16,1 2,9 4,7 0,0 4,3 27,9 

       

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2022 -11,3 -2,9 -4,0  0,0 -18,2 

Muuntoerot   0,0   0,0 

Vähennykset ja siirrot erien välillä   0,0   0,0 

Poistot -0,7 0,0 -0,2   -0,9 

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 30.6.2022 -11,9 -2,9 -4,2   0,0 -19,0 

       
Kirjanpitoarvo 1.1.2022 4,2 0,0 0,6 0,0 4,3 9,1 

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 4,1 0,0 0,5 0,0 4,3 8,9 
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Aineellisten hyödykkeiden 
muutokset        

MEUR 

Rakennukset 
ja 

rakennelmat 

Rakennukset, 
käyttöoikeus-
omaisuuserät 

Koneet 
ja 

kalusto 

Koneet ja 
kalusto, 

käyttöoikeus-
omaisuuserät 

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet 

Ennakko-
maksut ja 

keskeneräi-
set hankinnat 

Yhteen
sä 

Hankintameno 1.1.2021 0,0 1,3 15,3 0,6 1,1 0,1 18,5 

Muuntoerot  0,0 0,0  0,0  0,0 

Lisäykset  0,0 0,7 0,0 0,0  0,7 

Vähennykset  0,0 -0,2  0,0  -0,2 

Siirrot erien välillä   0,1   -0,1 0,0 

Hankintameno 30.6.2021 0,0 1,3 16,0 0,6 1,1 0,0 19,1 

        
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2021 0,0 -0,6 -13,1 -0,3 -1,0  -15,0 

Muuntoerot  0,0 0,0  0,0  0,0 
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot  0,0 0,1  0,0  0,1 

Poistot 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 0,0  -0,6 
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 30.6.2021 0,0 -0,8 -13,3 -0,4 -1,0   -15,5 

        
Kirjanpitoarvo 1.1.2021 0,0 0,7 2,2 0,3 0,1 0,1 3,5 

Kirjanpitoarvo 30.6.2021 0,0 0,5 2,6 0,3 0,1 0,0 3,6 

        

        

        
Aineellisten hyödykkeiden 
muutokset        

MEUR 

Rakennukset 
ja 

rakennelmat 

Rakennukset, 
käyttöoikeus-
omaisuuserät 

Koneet 
ja 

kalusto 

Koneet ja 
kalusto, 

käyttöoikeus-
omaisuuserät 

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet 

Ennakko-
maksut ja 

keskeneräiset 
hankinnat 

Yhteen
sä 

Hankintameno 1.1.2022 0,0 1,5 16,2 0,7 1,1 0,0 19,5 

Muuntoerot  0,0 0,0  0,0  0,0 

Lisäykset   0,3  0,0 0,0 0,3 

Vähennykset   -0,4 -0,1 -0,2  -0,8 

Siirrot erien välillä   0,0   0,0 0,0 

Hankintameno 30.6.2022 0,0 1,5 16,0 0,6 0,9 0,0 19,1 

        
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2022 0,0 -1,0 -13,7 -0,5 -1,0  -16,2 

Muuntoerot  0,0 0,0  0,0  0,0 
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot   0,4 0,1 0,2  0,8 

Poistot 0,0 -0,2 -0,4 -0,1 0,0  -0,6 
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 30.6.2022 0,0 -1,1 -13,6 -0,5 -0,8   -16,0 

        
Kirjanpitoarvo 1.1.2022 0,0 0,5 2,5 0,2 0,1 0,0 3,4 

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 0,0 0,3 2,4 0,2 0,1 0,0 3,0 

 



ENEDO Puolivuosikatsaus H1/2021   20 
 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 

MEUR    
 

    
 

Vakuudet ja vastuusitoumukset    
 

Omasta puolesta annetut vakuudet    
 

Yrityskiinnitykset, velkojen vakuutena 19,6 1,0 13,0 

Yrityskiinnitykset, vapaana 2,2 14,2 2,2 
     

Velat, joiden vakuudeksi on annettu 
yrityskiinnitykset    

 
Lainat rahoituslaitoksilta * 5,0 0,1 3,5 

*Emoyhtiön rahoituslaitoslainojen vakuudeksi on myös annettu tytäryhtiöosakkeita 
ja -lainoja kirjanpitoarvoltaan 5,3 milj. euroa  

 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Inission AB on 1.7.2022 hankkinit yhteensä 21 113 257 Enedo Oyj:n osaketta. Tämän 
seurauksena Inissionin omistus Enedossa on noussut noin 80,43 prosenttiin yhtiön kaikista 
osakkeista ja niihin liittyvistä äänistä. Osakkeiden hankinnan seurauksena Inission on 
velvollinen tekemään arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen pakollisen julkisen 
ostotarjouksen kaikista muista Enedon osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaan pakollinen ostotarjous on julkaistu 1.8.2022 
ja ostotarjousprosessi alkaa kuukauden kuluessa ostotarjouksen julkistamisesta. 

Lähipiiritapahtumat 

Enedo Oyj on allekirjoittanut Inission AB:n kanssa 1,45 miljoonan euron osakaslainan. Lainan 
vuosikorko on 7 % ja lainan eräpäivä on 30.9.2022. Enedo Oyj ja Inission AB neuvottelevat 
parhaillaan laina-ajan pidentämisestä. 

Enedo on kirjannut vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon kirjanpitoonsa 0,1 miljoonan euron 
laskun Inission AB:lta liittyen toimitusjohtaja Mikael Fryklundin konsultointipalveluihin sekä 
muita Inission AB:lta ostettuja konsulttipalveluja 0,04 miljoonan euroa. 

Joulukuun 2021 lopussa allekirjoitettu 5,0 miljoonan euron laina sisältää Inission AB:n 
takauksen koko lainan pääomalle. 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
EBITDA                            =        Liikevoitto/tappio + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
                                                           poistot + arvonalentumiset 
 
 
Oikaistu EBITDA                      =        EBITDA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esim.   
                                                           rakennejärjestelyihin liittyen    
 
Oikaistu                                    =        Liikevoitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla  
liikevoitto/tappio                                  erillä esim.  rakennejärjestelyihin liittyen    

 
 

Sijoitetun pääoman tuotto-% 
(ROI) 

= 

Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. katsauskauden 

aikana) 
    

Oman pääoman tuotto-% 
(ROE) 

= 
Voitto/tappio 

x 100 
Oma pääoma (keskim. katsauskauden aikana) 

 
 

 
  

Maksuvalmius (Current ratio) = 
Lyhytaikaiset varat  

Lyhytaikaiset velat  

    

Omavaraisuusaste-% = 
Oma pääoma 

x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot  

    

Korolliset nettorahoitusvelat = 
Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset – 
rahavarat 

 

    

Nettovelkaantumisaste-% = 
Korolliset nettorahoitusvelat 

x 100 
Oma pääoma  

    

Tulos/osake = 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden 
voitto/tappio 

 

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo   

    

Tulos/osake (laimennettu) = 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden 
voitto/tappio 

 

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 
(laimennusvaikutus huomioituna) 

 

    

Oma pääoma/osake = 
Oma pääoma   

Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä  

    

Osakekannan markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä x kurssi  

    

Henkilöstö keskimäärin = 
Katsauskauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen 
henkilökunnan lukumäärän keskiarvo 

 

 
Kaikissa osakekohtaisissa tunnusluvuissa on käytetty ulkona olevien osakkeiden lukumäärää. 
Oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma. 
Katsauskauden tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos. 
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ENEDO OYJ 
 
Hallitus 
 
 
 
 
Lisätietoja antaa 12.8.2021 klo 13 - 14 toimitusjohtaja Mikael Fryklund,  
puh. +358 40 500 6864. 
 
 
 
 
 
 
JAKELU 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
Enedo  
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen 
suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin 
ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, 
turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon 
kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2021 
konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen 
päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin 
pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.  
www.enedopower.com  
 
 
 


