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PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018

Enersense International Oyj – puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton) 30.8.2018

1.1.–30.6.2018 lyhyesti

 • Liikevaihto 25,4 miljoonaa euroa (1.1.–30.6.2017: 20,2 miljoonaa euroa), kasvua 25,5 % 

 • Käyttökate 0,2 miljoonaa euroa (1,2) 

 • Käyttökateprosentti 0,9 % (6,2 %) 

 • Liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa  (1,1) 

 • Liikevoittoprosentti 0,4 % (5,7 %) 

 • Osakekohtainen tulos -0,10 euroa (0,17 euroa) 

 • Osakkeiden lukumäärä 30.6.2018 oli 5 623 200 kpl 

 • Enersense Painting Oy osti uuden liiketoiminnan (TPU-Maalaus Oy) 1.1.2018 

 • Enersense International Oyj listautui 24.4.2018 Nasdaq Helsinki First Noth -markkinapaikalle 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 Muutos % 1-12/2017 
 
Liikevaihto (1 000 EUR) 25 364 20 209  +25,5 % 47 036

Käyttökate (1 000 EUR) 239 1 246 -80,2 % 1 944

Käyttökate % 0,9 %  6,2 %  4,1 %

Liikevoitto (1 000 EUR) 91 1 147 -92,1 % 1 728

Liikevoitto %  0,4 % 5,7 %   3,7 % 

Kauden tulos (1 000 EUR) -509 767 -166,4 % 995

Oikaistu tulos (1 000 EUR) *  163  767 -78,7 % 995

Omavaraisuusaste % ** 47,3 % 17,3 %  19,0 %

Nettovelkaantumisaste %  14,4 % 89,9 %   80,9 %

Oman pääoman tuotto % -8,8 % 24,2 %  30,3 %

Osakeantioikaistu keskimääräinen  
osakkeiden lukumäärä 4 988 614  4 529 294  4 529 294

Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,10 0,17  0,22

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 781 528 +47,9 % 662 

* Oikaistussa tuloksessa on huomioitu listautumiskulut ajalta 1-6/2018 (yhteensä 672 tuhatta euroa). 
** Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida, jos vähemmistöosuus on negatiivinen. 

 

Enersense International Oyj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu rahoitus-
kuluihin kirjatut listautumiskulut. 

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN  
(tuhatta euroa)  
 1-6/2018 1-6/2017 Muutos EUR Muutos %

Resurssit 19 834 17 159 2 675 15,6 % 
 
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut 664 654 11 1,7 % 
 
Suunnittelu ja tuotanto 4 863 2 381 2 482 104,2 %
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ENERSENSEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN

”Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvumme jatkui suunnitellulla tavalla. 
Kasvoimme sekä orgaanisesti että yritysostolla. Enersensen kaikki liiketoimin-
ta-alueet kasvattivat vertailukelpoista liikevaihtoaan. Liikevoitto supistui vertai-
lukautta alhaisemmaksi, johtuen erityisesti alkuvuoden liiketoimintakaupasta ja 
sen haltuunottokustannuksista sekä kertaluontoisista listautumiskustannuksista 
Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle.

Tammikuussa hankimme pintakäsittelyyn erikoistuneen TPU-Maalaus Oy:n liike-
toiminnan ja perustimme Enersense Painting Oy:n, jonka yhdistimme Suunnittelu 
ja tuotanto -liiketoiminta-alueeksi vuonna 2017 perustetun Enersense Works Oy:n 
kanssa. Tämän liiketoiminnan strategiana on palvella erityisesti meriteollisuutta, 
jolla on Suomessa mennyt erityisen hyvin viimevuosien aikana.

TPU-Maalaus Oy:n haltuunotto on ollut haastava. Ostetun liiketoiminnan mukana 
tuli sopimuksia, joiden taloudellinen ja tekninen analysointi on vienyt aikaa ja vaa-
tinut resursseja. Näistä johtuen koko yhtiön alkuvuoden tappio ja loppuvuodelle 

tehty varaus, koskien TPU-Maalaus Oy:tä, ovat merkittäviä. Analysointi on valmis, toimenpidesuunnitelma on tehty ja 
asiakkaan kanssa on aloitettu neuvottelut, joissa tavoitteena on muuttaa tilannetta selvästi parempaan suuntaan.

Kyse on samankaltaisesta tilanteesta kuin meillä oli Enersense Works Oy:n liiketoiminnan alussa. Enersense Works 
Oy:ssä teimme tappiota vuoden 2017 aikana. Tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Enersense Works 
Oy:n toiminta on jo selvästi voitollinen. 

Strategisesti meriteollisuus on erittäin iso toimiala ja uskomme, että siitä voisi tulla yksi merkittävä tukijalka yhtiöm-
me kasvutavoitteiden saavuttamiseen.

Enersense jatkoi liiketoimintasuunnitelmansa päivittämistä keskittymällä teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen. 
Lisäsimme  panostusta asiakasymmärryksen, tuotekonseptien, markkinoinnin sekä henkilöstön kehittämiseen.

Alkuvuoden aikana toteutimme organisaatiomuutoksen. Toimintamme jaettiin kolmeen liiketoiminta-alueeseen, 
jotka ovat Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Teollisuuden asiakastarpeiden 
mukaan tarjoamme kokonais- ja osaratkaisuja liiketoiminta-alueittain. Vastaavanlaista toimijaa markkinoilla ei ole, ja 
tätä olemme hyödyntäneet asiakastyössämme.

Olemme uudistaneet ja vahvistaneet myyntivoimaamme. Keväällä rekrytoimme myyntijohtajaksi Mikko Leskisen. 
Hänen johdollaan on määrätietoisesti edistetty toimintatapamuutosta ja lisätty asiakaskontakteja. Samalla pääkau-
punkiseudun toimipiste siirrettiin Espoosta Helsingin Ruoholahteen.

Suunnitelmiemme mukaan olemme onnistuneet vähentämään Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakennushankkeen osuutta 
liikevaihdossamme. Ranskan Flamanvillen ydinvoimalahakkeeseen saimme siirrettyä ennakoitua paremmin työvoimaa.

Alkuvuoden aikana suunnittelimme uuden markkinointistrategian, -analysoinnin ja -konseptit tukemaan myyntiä. 
Enersensen tunnettuus on kasvussa ja toimenpiteiden vaikutuksia odotamme jo loppuvuoden aikana. Lisäsimme 
sekä viestinnän että taloushallinnon resursseja, koska otimme kirjanpidon ja palkkahallinnon kokonaan hoidettavak-
si Enersensessä.

Edellä mainittujen ratkaisujen ja satsauksien uskomme olevan avaintekijöitä pitkän aikavälin kilpailuedun rakentami-
sessa.

Vuoden toisen puolikkaan aikana liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan, ja sen aikana keskitymme optimoimaan 
oman ja markkinakasvun, liiketoimintaostojen sekä henkilöstöresurssien lisäämisen suomia mahdollisuuksia. 
Loppuvuoden käyttökatteeseen vaikuttaa oleellisesti se, miten nopeasti onnistumme kääntämään edellä mainitun 
pintakäsittelyliiketoiminnan kannattavaksi.”
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LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI–KESÄKUU 2018

Enersense on erikoistunut teollisuuden suurten rakennus- ja huoltohankkeiden optimointiin projektinhallinnan, -re-
sursoinnin ja -tuotannon osalta. Yhtiön missiona on teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Enersense on keskitty-
nyt palvelemaan energia-, rakennus- ja telakkateollisuutta.

Enersensen toiminta sekä tuotteet, palvelut ja ratkaisut on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digi-
taaliset ratkaisut ja palvelut, Suunnittelu ja tuotanto.

Enersensen kasvu jatkuu vahvana. Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 25,5 % ollen 25,4 miljoo-
naa euroa. Enersensen kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat vertailukelpoista liikevaihtoaan. 

Enersensen käyttökate oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,2 miljoonaa euroa. Supistusta vuoden 2017 vastaa-
vaan jaksoon oli 80,2 %. Yhtiön tulosta painoi alas kevään kertaluontoiset First North -listautumiseen kirjatut kulut 
ja Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminnassa tammikuussa tehty liiketoimintaosto (TPU maalaus Oy) ja siihen liittyvät 
haltuunottokustannukset pintakäsittelypalveluiden aloittamiseksi. 

Resurssit-liiketoiminta

Resurssit-liiketoiminta tuottaa teollisuudelle henkilöstöpalveluja sekä omasta henkilöstöstään että alihankkijoilta. 
Palveluihin kuuluu mm. henkilöstövuokraus. Tämän liiketoiminta-alueen strategisina asiakastoimialoina ovat Suo-
messa suuret ja keskisuuret rakennus- ja huoltoseisakkihankkeet sekä teollisuuden tuotantolaitokset ja rakennuste-
ollisuus. Kansainvälisesti Enersense pyrkii laajentumaan Suomessa toimivien kansainvälisten asiakkuuksien kanssa. 

Resurssit-liiketoiminnan liikevaihto oli 19,8 miljoonaa euroa ja kasvua oli 15,6 % (H1/2017: 17,2 M€).

Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakennusprojektista työvoiman siirtymä jatkui Ranskan Flamanvillen ydinvoimalan ra-
kennushankkeeseen ennakoitua paremmin. Olkiluoto 3:n osuus liikevaihdosta pieneni yhtiön ennusteiden mukaan. 
Norjassa Enersense onnistui aloittamaan alkuvuoden aikana uuden asiakasprojektin sekä Turkkiin yhtiö perusti tytä-
ryhtiön maan suurhankkeita silmällä pitäen. 

Toukokuussa 2018 Staffit-nimellä toiminut henkilöstövuokrausyksikkö yhdistettiin kansainvälisen rekrytointiyksikön 
kanssa. Samalla yhtiö uudisti työnhakuportaalin ja aloitti sitä tukevan kävijäanalysoinnin sekä markkinointiviestin-
nän. Enersensen kohdeasiakkaiden ja omat avoimet työpaikat, niin kotimaiset kuin kansainväliset, löytyvät kaikki 
osoitteesta www.enersense.jobs.

Enersense teetti alkuvuoden 2018 aikana valtakunnallisen tutkimuksen Henkilöstövuokrauksen mielikuvat Suomes-
sa. Kohderyhminä tutkimuksessa olivat noin tuhat teollisuuden työntekijää ja 200 edustajaa työnantajista. Tutkimus 

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Enersensen liikevaihdon odotetaan kasvavan koko vuoden osalta. Tähän vaikuttavat erityisesti suotuisan markki-
natilanteen jatkuminen henkilöstöpalveluiden tarpeiden osalta yhtiön strategisilla asiakastoimialoilla.

Yhtiön kannattavuuden kehittymiseen yhtiö panostaa loppuvuoden aikana. Koko vuoden osalta yhtiön kannat-
tavuuden arvioidaan jäävän vuoden 2017 tasosta, johtuen tammikuun liiketoimintakaupasta (TPU Maalaus Oy, 
nykyinen Enersense Painting Oy), ensimmäisen vuosipuoliskon tappiosta ja toisen vuosipuoliskon tappiovarauk-
sesta (Enersense Painting Oy) ja kertaluontoisista listautumiskustannuksista Nasdaq Helsinki First North -mark-
kinapaikalle.

Näkymä perustuu yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien asiakashankkeiden etenemisestä ja 
yrityksen arvioon vuoden 2018 aikana aloitettavista asiakashankkeista. 

Liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä, keskeisimpiä riskejä ovat meneillään olevien asiakashank-
keiden edistyminen suunnitellussa aikataulussa ja niiden toteutuvat resurssitarvemäärät. Lisäksi riskejä liittyy 
neuvotteluvaiheissa olevien hankkeiden ja sopimuksien lopputuloksiin sekä osaavan työvoiman löytymiseen 
markkinoilta.
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osoitti työntekijöiden suhtautuvan vielä epäluuloisesti vuokratyötä kohtaan, kun taas työnantajat suhtautuvat lähes 
kaikki (96 %) positiivisesti. Mielikuvien parantaminen on yksi keskeinen teema koko toimialalla. 

Digitaaliset ratkaisut ja palvelut -liiketoiminta

Digitaaliset ratkaisut ja palvelut -liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ja palveluita projektiresursoinnin hallintaan. Ener-
sense on kehittänyt E-Sense-nimisen ohjelmistoalustan, johon muun muassa tallennetaan koko alihankintaketjun 
yritys- ja henkilötiedot. E-Sense-ohjelmistosta on asiakkailla käytössä E-Sense 1 ja E-Sense 2 -versiot. E-Sense 1 ja 
2 -versiot mahdollistavat projektin resurssien optimoinnin ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisen sekä parantavat 
informaation kulkua eri osapuolten välillä sekä edesauttaa kustannustehokkuutta. 

Digitaaliset ratkaisut ja palvelut -liiketoiminnan liikevaihto oli 0,66 miljoonaa euroa  ja kasvua oli 1,7 % (H1/2017: 0,65 
M€). Alkuvuonna painopiste tässä liiketoiminnassa oli tämän vuoden lopulla lanseerattavassa seuraavan sukupol-
ven ohjelmistoalustan, E-Sense 3:n, tuotannossa.

Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta

Suunnittelu ja tuotanto liiketoiminta-alue tuottaa korkealaatuisia teräsrakenteita ja niiden pintakäsittelyä kasvavilla 
teollisuustoimialoilla, kuten energiateollisuudessa ja laivanrakennuksessa. Enersensen strategiana tällä liiketoimin-
ta-alueella on edetä asiakkuuksiin yritysostojen avulla. 

Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta käynnistettiin vuoden 2017 alussa yritysostolla Enersense Works -nimellä, 
keskittyen teräksisten laivalohkojen ja kelluvien rakenteiden valmistukseen. Tämän vuoden tammikuussa Enersense 
teki toisen liiketoimintaostonsa, kun se hankki laivateollisuuden pintakäsittelyihin erikoistuneen yhtiön TPU Maalaus 
Oy:n.

Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminnan liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa ja kasvua oli 104,2 % (H1/2017: 2,4 M€). 
Kasvua vauhditti erityisesti katsauskaudella tammikuussa tehty pintakäsittelytoiminnan liiketoimintakauppa (TPU 
maalaus Oy). Yritysostojen kautta eteneminen tuo haasteita liiketoiminnan haltuunotossa ja nopeiden integraatio-
hyötyjen saamisessa. Enersense Works:n liiketoiminta kääntyi kannattavaksi katsausjakson aikana. Pintakäsittely-
toiminnan tehostamiseen yhtiö panostaa tämän vuoden lopun aikana. 

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS TAMMI–KESÄKUU 2018 

Liikevaihto

Enersense International Oyj:n konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 25,4 (20,2) miljoonaa euroa. Kasvua oli 
kokonaisuudessaan 5,2 miljoonaa euroa, 25,5 prosenttia. Orgaanista kasvua oli 14,7 prosenttia, josta 3,5 prosenttiyk-
sikköä tuli konsernin strategian mukaisen Eurooppaan laajentumisen myötä. Enersense Painting Oy:n liiketoiminta-
kaupan myötä tullutta kasvua oli 10,8 prosenttia. 

Ajalla 1-6/2018 OL3-projektin liikevaihto oli 14,6 (14,5) miljoonaa euroa, jonka osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 
57,8 (71,7) prosenttia. 

Liiketulos

Konsernin liiketulos ajalta 1-6/2018 oli 0,1 (1,1) miljoonaa euroa, eli 0,4 (5,7) prosenttia liikevaihdosta. 

Liiketuloksen supistumiseen vaikutti erityisesti Enersense Painting Oy:n liiketoimintakaupan myötä tulleen toiminnan 
tappiollisuus, joka oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonan euron tappio).

Kulut

Liiketoiminnan kulut olivat ajalla 1-6/2018 yhteensä 25,8 (19,5) miljoonaa euroa, eli 101,6 (96,5) prosenttia liikevaihdosta. 

Materiaali- ja palvelukulut olivat ajalla 1-6/2018 yhteensä 7,7 (5,0) miljoonaa euroa eli 30,3 (24,7) prosenttia liike-
vaihdosta. Liiketoimintakaupan myötä toiminnan edelleen laajentaminen telakkateollisuudessa johti kulujen kasva-
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miseen, jonka seurauksena tulos heikkeni 0,8 miljoonaa euroa. Tähän liittyen on myös kirjattu 357 tuhannen euron 
tappioiden varaus, joiden oletetaan toteutuvan ajalla 7-12/2018. Nämä rasittavat tulosta yhteensä 1,2 miljoonaa 
euroa ajalla 1-6/2018.

Henkilöstökulut olivat ajalla 1-6/2018 yhteensä 16,3 (13,0) miljoonaa euroa eli 64,5 (64,4) prosenttia liikevaihdosta.  
Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta on pysynyt edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. 

Liiketoiminnan muut kulut olivat ajalla 1-6/2018 yhteensä 1,5 (1,2) miljoonaa euroa eli 6,1 (5,4) prosenttia liikevaihdosta. 

Poistot

Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat ajalla 1-6/2018 yhteensä 0,1 (0,1) 
miljoonaa euroa.  

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot olivat ajanjaksolla 1-6/2018 3 (25) tuhatta euroa. Rahoituskulut olivat ajanjaksolla 1-6/2018 yhteen-
sä 819 (120) tuhatta euroa. Rahoituskuluista 147 tuhatta euroa koostuu factoring rahoituksesta (myyntisaatavien 
myynnistä rahoitusyhtiölle aiheutuneista kuluista) sekä koroista. Listautumiskulujen osuus rahoituskuluista oli 672 
tuhatta euroa eli 82 prosenttia.

Maksuvalmius ja pääomalähteet

Rahat ja pankkisaamiset 30.6.2018 olivat 2,2 (0,8) miljoonaa euroa. Konsernin tärkein rahoituslähde on liiketoiminnan 
kassavirta. Konsernilla on edelleen käytettävissä 1,4 miljoonan euron tililimiitti (luotollinen tili), joka on kokonaan 
käyttämättä 30.6.2018. Tililimiitti on voimassa 30.6.2019 asti.

Korollisten velkojen kokonaismäärä 30.6.2018 oli 2,7 (3,0) miljoonaa euroa, josta 2,0 miljoonaa euroa tulee factoring 
rahoituksesta ja 0,3 miljoonaa euroa pitkäaikaisesta lainasta. Lisäksi vuoden 2017 aikana rahoituslaitokselta noste-
tusta rahoituslimiitistä (3,3 miljoonaa euroa) on 30.6.2018 käytössä 0,4 miljoonaa euroa ja käyttämättä 2,9 miljoonaa 
euroa. Rahoituslimiitit ovat voimassa 31.3.2019 asti. 

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2018 oli 18,5 (14,8) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta ajalla 1-6/2018 oli -4,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan on vaikuttanut 
liiketoiminnan kasvu ja tämän kautta myynti- ja muiden saamisten kasvu (3,8 miljoonaa euroa) sekä sovittujen, vuo-
delle 2017 kuuluvien TyEL -maksujen suorittaminen sopimuksen mukaisesti tammikuussa 2018 (1,0 miljoonaa euroa).

Investointeihin käytetty rahavirta ajalla 1-6/2018 oli -0,4 miljoonaa euroa, josta liiketoimintakaupan osuus oli -0,2 
miljoonaa euroa, investoinnit osakkuusyrityksiin -0,1 miljoonaa euroa ja lainasaamisten kasvu -0,1 miljoonaa euroa.  

Rahoituksen rahavirta ajanjaksolla 1-6/2018 oli +4,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät rahoituksen rahavirtaan 
vaikuttaneet erät olivat lyhytaikaisten lainojen (rahoituslimiittien) vähennys (2,8 miljoonaa euroa), factoring velkojen 
lisäys (1,0 miljoonaa euroa) sekä maksullinen osakeanti (6,5 miljoonaa euroa).

Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2018 oli 47,3 (17,3) prosenttia. 

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPOHJAISET  
KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Enersense International Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli yhteensä 5 623 200 kappaletta (11 
295 kpl 31.12.2017). Yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana hallussaan omia osakkeita. Katsauskaudella toteutettiin 
vanhojen osakkeiden jako 1:400 -suhteessa ennen listautumista Nasdaq Helsinki First North -kaupankäyntipaikalle. 
Listautumisen yhteydessä järjestetyssä listautumisannissa uusia osakkeita merkittiin yhteensä 1 093 905 kappaletta.

Yhtiöllä ei ole ollut käytössään osakepohjaisia kannustejärjestelmiä.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-6/2018 1-6/2017 Muutos % 1-12/2017 
(tuhatta euroa) 

 
Liikevaihto 25 364  20 209 25,5 %  47 036

Liiketoiminnan muut tuotot 476  388 22,5 %  925

Materiaalit ja muut palvelut yhteensä -7 722 -4 978 55,1 %  -14 340

Poistot -149 -98 51,6 %  -217

Henkilöstökulut -16 348 -13 018 25,6 %  -28 759

Liiketoiminnan muut kulut -1 546 - 1 356 14,0 %  -2 903

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 15  0  -14

Liikevoitto 91  1 147 -92,1 %  1 728

Rahoitustuotot ja -kulut -816 -75 993,8 %  -269

Tulos ennen veroja -726 1 073 -167,7 %  1 459

Tuloverot 8 -306 -102,6 %  -465

Vähemmistöosuudet 209 0  2

Tilikauden tulos -509 767 -166,4 %  995

Konsernin osuus tuloksesta -509   

Vähemmistöosuus tuloksesta -209  

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Osavuosikatsaus on laadittu paikallista lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 31.12.2017 kirjaa-
mis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Tilikausia koskevat tilinpäätökset 
ovat tilintarkastettuja. 

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttä-
mättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.
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KONSERNIN TASE 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 
(tuhatta euroa)

VASTAAVAA 
Pysyvät vastaavat  
Kehittämismenot 15 39 26 
Aineettomat oikeudet 19 0 6 
Konsernin liikearvo 82 84 84 
Liikearvo 353 153 136 
Muut pitkävaikutteiset menot 71 80 74 
Koneet ja kalusto 535 384 375 
Muut aineelliset hyödykkeet 2 2 2 
Osuudet saman konsernin yrityksistä 53 30 0 
Osuudet osakkuusyrityksistä 397 201 373 
Muut osakkeet ja osuudet 2 4 5 
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 527 978 1 082

Vaihtuvat vastaavat 
Aineet ja tarvikkeet 396 555 92 
Pitkäaikaiset saamiset  
 Saamiset konserniyhtiöltä 0 13 0 
 Lainasaamiset 4 56 55 
 Muut saamiset 87 6 201 
Lyhytaikaiset saamiset 
 Myyntisaamiset 9 905 9 613 8 865 
 Saamiset konserniyhtiöltä 2 475 0 
 Lainasaamiset 0 6 2 
 Muut saamiset 1 097 93 796 
 Siirtosaamiset 4 005 2 200 1 509 
Rahat ja pankkisaamiset 1 440 781 2 012 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 935 13 798 13 532 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 18 462 14 776 14 613

VASTATTAVAA 
Oma pääoma 
Osakepääoma 80 9 9 
Vararahasto 313 313 313 
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 6 570 187 187 
 
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 2 273 1 278 1 278 
Tilikauden voitto (-tappio) -509 767 995 
Oma pääoma yhteensä 8 727 2 554 2 782 
Vähemmistöosuus -209 0  0 
Konsernireservi 26 26 26 
Pakolliset varaukset 357 0 0

Vieras pääoma 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 387 4 308 
Lyhytaikaiset velat 
 Lainat rahoituslaitoksilta 2 357 3 074 3 954 
  Ostovelat 2 572 2 716 4 102 
 Velat saman konsernin yrityksille 39 1 968 0 
 Muut velat 1 597 1 227 1 249 
 Siirtovelat 2 609 3 208 2 191 
Vieras pääoma yhteensä 9 561 12 192 11 497 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 18 462 14 776 14 613
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 
(tuhatta euroa)

   1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liiketoiminnan rahavirta 
 Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä -725 1 073 1 459 
 Oikaisut liikevoittoon    
  Rahoitustuotot ja -kulut 816  75 269 
  Suunnitelman mukaiset poistot 149  98 217 
  Muut oikaisut liikevoittoon 357  0 26 
 Yhteensä 597  1 246 1 970 
 Käyttöpääoman muutos 
  Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -304 -529 -65 
  Lyhytaikaisen samisen lisäys (-), vähennys (+)* -3 476 -2 981 -1 456 
  Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-) -770 4 193 2 564 
 Maksetut korot ja muut rahoituskulut 2  25 30 
 Saadut korot ja muut rahoituskulut -819 -100 -298 
 Maksetut verot -58 -519 -714

   -4 828 1 335 2 031

Investointien rahavirta 
 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -197 -59 -118 
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot   0 
 Investoinnit muihin sijoituksiin   0 
 Investoinnit osakkuusyrityksiin -61 -367 -391 
 Investoinnit tytäryrityksiin   -31 
 Konsernirakenteen muutoksesta siirtyneet rahavarat   0 
 Hankitut liiketoiminnat  -372 -450 
 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja tappiot   0 
 Lainasaamisten muutos -144  21

   -402 -798 -969

Rahoituksen rahavirta

 Lyhytaikaiseten velkojen lisäykset ja vähennykset -1 597 -31 849 
 Pitkäaikaisten velkojen lisäykset ja vähennykset 79 -3 301 
 Maksetut osingot  -2 000 -2 000 
 Maksullinen osakeanti 6 454  0 0 
 Annetut lainat   0

   4 936 -2 034 -849 

Rahavirtojen muutos -294 -1 497 -213

Rahavarat tilikauden alussa 2 491  2 278 2 278

Rahavarat tilikauden lopussa 2 197  781 2 491

* Laskentakaavaan on tehty muutos liiketoiminnan rahavirtaan Lyhytaikaisten saamisten muutos -kohtaan. Tilinpäätöksen 2017 taseen lyhytaikaisista saamisista on 
kirjattu tytäryhtiöiden rahavarat rahavarojen ryhmään tosiasiallisen luonteensa mukaisesti. Uudelleenallokoinnin euromääräinen vaikutus vuoden 2017 tilipäätöksen 
lukuihin on 480 tuhatta euroa.
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Tase 01.01.2018 9 313 187 0 2 273  2 782 0 2 783 
Uusmerkintä 71  -71    0  0 
Rahastoanti    6 454   6 454  6 454 
Emissiovoitto          
Sijoitus SVOP rahastoon          
Osingonjako          
Edellisen tilikauden voiton siirto       0  0 
Tilikauden voitto/tappio      -509 -509  

Tase 30.06.2018 80 313 116 6 454 2 273 -509 8 727 -209 8 518

         

Tase 01.01.2017 9 313 187 0 3 278  3 787 0 3 787 
Uusmerkintä          
Rahastoanti          
Emissiovoitto          
Sijoitus SVOP rahastoon          
Osingonjako     -2 000  -2 000  -2 000 
Edellisen tilikauden voiton siirto          
Tilikauden voitto/tappio      767 0 0 0

Tase 30.06.2017 9 313 187 0 1 278 767 2 554 0 2 554

         

Tase 01.01.2017 9 313 187 0 3 278  3 787 0 3 787 
Uusmerkintä          
Rahastoanti          
Emissiovoitto          
Sijoitus SVOP rahastoon          
Osingonjako     -2 000  -2 000  -2 000 
Edellisen tilikauden voiton siirto          
Tilikauden voitto/tappio      995 0 0 0

Tase 31.12.2017 9 313 187 0 1 278 995 2 782 0 2 783

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 (tuhatta euroa)

Osake- 
pääoma

Sääntöjen  
mukainen  
rahasto

Yhtiöjär- 
jestyksen 
mukaiset 
rahastot

Sijoitetun 
vapaan  
pääoman 
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

Tilikauden 
voitto Yhteensä

Vähemmis-
töosuus

Oma 
pääoma 
yhteensä

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Käyttökate (EBITDA) =  Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut  

 kulut – osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

Käyttökate liikevaihdosta % =  Käyttökate / Liikevaihto

Liikevoitto (EBIT) =  Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut  

 kulut – osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta – poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto liikevaihdosta % = Liikevoitto / Liikevaihto

Tilikauden voitto (tappio)  
liikevaihdosta % =  Tilikauden voitto (tappio) / Liikevaihto

Omavaraisuusaste, % =  Oma pääoma / Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, % =  Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset / Oma pääoma

Oman pääoman tuotto, % =  Tilikauden tulos / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
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TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Yhtiö julkaisee 28.2.2019 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018.

Porissa 30. päivänä elokuuta 2018

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 teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret 
ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-aluee-
seen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi 
noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen 
brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti 
teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa.


