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Enersense International Oyj – puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton) 17.8.2020 klo 10.30.

Voimakasta kasvua liikevaihdossa ja vahva käänne kannattavuudessa
1.1.–30.6.2020 lyhyesti
●
●
●
●
●

Liikevaihto 31,2 (26,1) miljoonaa euroa, kasvua 19,6 (3,0) prosenttia
Käyttökate 1,1 (-0,8) miljoonaa euroa
Käyttökatemarginaali 3,5 (-3,1) prosenttia
Liikevoitto 0,5 (-1,4) miljoonaa euroa
Liikevoittoprosentti 1,8 (-5,2) prosenttia

1.1.–30.6.2020 pääkohdat
●
●

●
●

●
●
●
●
●

Enersense raportoi toiminnastaan tässä puolivuosikatsauksessa aiemmin ilmoitetun kahden
liiketoiminta-alueen mukaan: Projektit ja Henkilöstöpalvelut.
Maaliskuussa 2020 toteutui Enersensen omistajapohjan merkittävä muutos – mukana operatiivinen johto ja
yrittäjistä koostuva sijoittajaryhmä. MBÅ Invest Oy:stä tuli Enersense International Oyj:n uusi pääomistaja.
Maaliskuussa 2020 Enersense solmi Areva GmbH:n kanssa Olkiluoto 3 -ydinvoimalahankkeeseen liittyvän
merkittävän, sähkötöiden koordinointia sekä resurssitoimitusta koskevan sopimuksen.
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2020 Porissa.
Enersense International Oyj päätti Lago Kapital Oy:n kanssa solmitun Liquidity Providing (LP)
-markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyi 24.4.2020.
Huhtikuussa 2020 Enersense Works Oy solmi sopimuksen putki-, teräsvarustelu- ja eristystyöstä Europlan
Engineeringin kanssa.
Enersensen ranskalainen tytäryhtiö Enersense SAS solmi Flamanville-ydinvoimalahankkeeseen liittyvän
sopimuksen Framatome-nimisen yhtiön kanssa toukokuussa 2020.
15.6.2020 Enersense International Oyj nosti vuoden 2020 käyttökatearviota 2,5–3,5 miljoonaan euroon.
Kesäkuussa 2020 Rauma Marine Constructions ja Enersense Works Oy solmivat uusia sopimuksia Tallink
MyStar -projektissa.

Empower Oyj:n osto
●

Raportointikauden jälkeisenä tapahtumana Enersense International Oyj toteutti yrityskaupan, jonka myötä
Empower Oyj:stä tuli Enersense International Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yrityskaupan
täytäntöönpano toteutettiin 31.7.2020.
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KESKEISET TUNNUSLUVUT
1-6/2020

1-6/2019

Muutos

1-12/2019

Liikevaihto (1 000 EUR)

31 238

26 117

19,6 %

58 057

Käyttökate (1 000 EUR)

1 089

-810

3,5

-3,1

547

-1 364

1,8

-5,2

Kauden tulos (1 000 EUR)

244

-1 384

Omavaraisuusaste %

27,1

37,0

-9,9 % yks

32,3

Nettovelkaantumisaste %

28,1

36,9

8,8 % yks

36,8

Oman pääoman tuotto %

3,6

-18,8

22,4 % yks

-27,7

5 947 729

5 947 729

5 947 729

0,04

-0,23

-0,36

817

819

Käyttökate %
Liikevoitto
Liikevoitto %

Osakkeiden lukumäärä
Osakekohtainen tulos EUR
Henkilöstön lukumäärä
keskimäärin

-783
6,6 % yks

-1,3
-1 897

7,0 % yks

-3,3
-2 133

-0,2 %

884

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu. Vuosipuoliskojen tunnuslukuja ei ole tilintarkastettu.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
Enersense raportoi toiminnastaan tässä puolivuosikatsauksessa aiemmin ilmoitetun kahden liiketoiminta-alueen
mukaan: Projektit ja Henkilöstöpalvelut.
Projektit-liiketoiminta-alue keskittyy tuottamaan resurssi- ja urakointipalveluita sekä alihankintaketjun
hallintapalveluita
kotimaisten
ja
kansainvälisten
teollisuushankkeiden
tarpeisiin.
Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alue keskittyy tuottamaan kotimaan teollisuuden henkilöstötarpeisiin monipuolisia
ratkaisuja muuttuvan työelämän kehityksen myötä.

Projektit
Henkilöstöpalvelut

1-6/2020

1-6/2019

Muutos EUR

Muutos %

1-12/2019

24 380

17 416

6 964

40,0

36 067

6 858

8 701

-1 842

-21,2

18 990

LIIKEVAIHTO KOHDEALUEITTAIN

Kotimaiset
Kansainväliset

Enersense International Oyj

1-6/2020

1-6/2019

Muutos EUR

Muutos %

1-12/2019

25 885

20 191

5 694

28,2

42 516

5 353

5 926

- 573

-9,7

15 541
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ENERSENSEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN
“Vuonna 2020 teimme voimakkaan kasvun liikevaihtoon ja vahvan käänteen kannattavuuteen. Uusien omistajien
myötä kevään aikana päivitimme strategista tavoitettamme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana.
Vuosi alkoi positiivisissa merkeissä. Vuoden 2019 lopulla olimme onnistuneet tehostamaan toimintaamme ja sen
tulokset alkoivat näkyä jo vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla muun muassa kannattavuuden parantumisena.
Odotustemme mukaisesti kannattavuus jatkoi parantumistaan vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla, mihin vaikutti
etenkin alkuvuoden kotimaan Projektit-liiketoiminnan erityisen hyvä tuloskehitys. Katsauskauden käyttökatteemme
nousi 1,1 miljoonaan euroon, ja kasvu oli merkittävä vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.
Myös liikevaihto kasvoi merkittävästi. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kohosi 31 miljoonaan
euroon, jossa kasvua oli lähes 20 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.
Olemme saaneet korjattua aiemmin liiketoimintamme tulosta rasittaneiden kannattavuushaasteidemme lähteitä ja
tällä hetkellä kannattavuus on oikeansuuntaisilla urilla. Vahvasta tuloskäänteestä johtuen, nostimme 15.6.2020
kuluvan vuoden käyttökatearviota 2,5-3,5 miljoonaan euroon.
Helmikuussa Enersensen omistajapohjassa tapahtui merkittävä muutos, kun yhtiömme operatiivinen johto ja
yrittäjistä koostuva sijoittajaryhmä ostivat noin 49,9 prosenttia Enersensen osakekannasta, ja MBÅ Investistä tuli
Enersensen uusi pääomistaja. Yhtiön laajempi omistuspohja on erittäin positiivinen tekijä Enersensen tulevaisuuden
kannalta. Operatiivinen johto on sitoutunut johtamaan yhtiötämme eteenpäin kohti strategisia kasvutavoitteitamme.
Alkukeväällä koronapandemia koetteli koko maailmaa hyvin rankasti ja sen vaikutukset jatkuvat edelleen.
Kansainvälisissä liiketoiminnoissamme pandemian vaikutus näkyi merkittävästi. Kevään aikana työt Ranskassa ja
Saksassa pysähtyivät lähes kokonaan. Enersensen joustavan toimintamallin ansiosta maakohtaisten
organisaatioiden alasajot saatiin toteutettua tehokkaasti. Alasajojen vaikutus näkyy kansainvälisten toimintojen
liikevaihdon pienenemisenä ja sitä kautta myös kannattavuudessa, mutta niillä ei kuitenkaan ole merkittävää
vaikutusta kokonaisuuteen. Enersensen työt ulkomailla ovat pääasiassa projektiluontoisia, joten projektien
kokonaisliikevaihtoon ja kannattavuuteen koronasta syntynyt tauko ei aiheuta merkittävää muutosta. Sen sijaan
tauko vaikuttaa pitkittämällä projektien kestoa.
Liiketoiminnoistamme Henkilöstöpalvelut kärsii eniten koronan vaikutuksesta niin liikevaihdon kuin kannattavuuden
osalta. Toukokuun markkinatilastoissa on kuitenkin nähtävissä virkistymistä, ja loppuvuoden toteumaa seurataan
tarkasti ja siihen reagoidaan tarpeen mukaan. Laajentamalla toimintaamme kausityövoiman toimittamiseen marja- ja
maatiloille, olemme pystyneet osittain paikkaamaan Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnan ydinliiketoiminnoista vajaaksi
jäänyttä liikevaihtoa.
Koronapandemiasta huolimatta liiketoimintamme onnistuttiin pitämään käynnissä ilman oman henkilöstön
lomautus- tai irtisanomistoimenpiteitä.
Katsauskauden jälkeen tiedotimme yrityskaupasta, jossa yhtiömme osti Empower Oyj:n koko osakekannan.
Toteutunut yrityskauppa tukee tavoitteitamme, vahvistaa asemaamme päästöttömien energiaratkaisujen
toteuttajana ja laajentaa maantieteellistä jalanjälkeämme Baltian maissa. Enersensen tavoitteena on merkittävä
panostus päästöttömän energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin sekä digitalisaatioon liittyviin projekteihin.
Yrityskauppa kasvattaa yhtiömme resursseja ja osaamista meille strategisesti tärkeillä toimialoilla sekä konsernin
liikevaihtoa. Seuraava askel on yrityskulttuuriemme yhdistäminen ja synergiaetujen toteuttaminen, joiden
ennakoidaan toteutuvan vaiheittain vuoden 2021 aikana. Kehityspotentiaalin arvioidaan olevan vuositasolla 4-7
miljoonaa euroa.
Me Enersensellä olemme aina haastaneet perinteisiä toimintamalleja luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja. Nyt
yrityskaupan myötä syntynyt uusi Enersense toimii teollisuussektorilla entistä vahvempana ja innovatiivisempana
suunnannäyttäjänä palvellen pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä.”
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VUODEN 2020 NÄKYMÄT
Enersensen Projektit-liiketoiminta-alueen liikevaihdon odotetaan jatkavan merkittävää kasvuaan ja
markkinatilanteen odotetaan parantuvan myös Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnan osalta. Kannattavuuden odotetaan
edelleen paranevan vuoden 2020 toisella puoliskolla. Kotimaan Projektit-liiketoiminnassa toinen vuosipuolisko 2020
näyttäytyy edelleen positiivisena. Liiketoiminnan odotetaan toipuvan myös Ranskassa ja Saksassa, mikäli
koronapandemian aiheuttamat rajoitukset vähitellen purkautuvat.
Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alueessa on toukokuusta alkaen näkynyt selkeitä piristymisen merkkejä ja kesäkuun
aikana on päästy jo takaisin normaaleihin tilausmääriin. Rakentamisen ja valmistavan teollisuuden työmäärä
painottuu liiketoiminta-alueen markkinassa vahvasti kesäkauteen ja on siten hyvin syklistä Vahvempi toinen
puolivuosijakso on edessä ja toimeksiantojen ennakoidaan kasvavan kohti syksyä. Myös keväältä syksylle siirtyneiden
projektien odotetaan käynnistyvän.
Loppuvuoden 2020 näkymissä on huomioitava koronapandemia ja sen leviäminen. Enersense seuraa viruksesta
aiheutuvia vaikutuksia ja käy jatkuvaa keskustelua asiakasyritystensä kanssa. Viivästykset meneillä oleviin
hankkeisiin ovat mahdollisia. Koronaviruksella voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen.
Empower Oyj:stä on yrityskaupan täytäntöönpanon myötä tullut Enersensen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö,
joka konsolidoituu Enersense- konserniin alkaen elokuusta 2020.
Yhtiö ennakoi käyttökatteen, ilman integraatiosta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja, olevan 6-8 miljoonaa euroa
vuonna 2020.

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

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-KESÄKUU 2020

1.1.-30.6.2020 Enersensen liiketoiminta-alueita olivat Projektit ja Henkilöstöpalvelut.

Projektit-liiketoiminta
Projektit-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli katsauskaudella 24,4 miljoonaa euroa (1-6/2019: 17,4 M€), saavuttaen
kasvua 7 miljoonaa euroa (+40 %) vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna. Merkittävä liikevaihdon kasvu kertoo,
että kokonaisuudessaan Projektit-liiketoiminta pystyi reagoimaan yllättävään koronatilanteeseen ripeästi joustavan
toimintamallinsa ansiosta ja aiheutuneet tappiot pystyttiin minimoimaan.
Katsauskauden alussa teollisuusprojektien valmistelu ja edistäminen jatkui Suomessa vuoden 2019 toisen
vuosipuoliskon lailla aktiivisena. Enersense onnistui vahvistamaan asemaansa olemassa olevissa projekteissa kuten
myös uusissa projekteissa yhteistyösopimusten muodossa.
Koronapandemia vaikutti kotimaisten teollisuusprojektien henkilöstöresurssitoimituksiin ennakoitua vähemmän.
Merkittävien työmaiden pitkäaikaiselta sulkemiselta vältyttiin, mutta suunniteltujen projektien aloitusta siirrettiin
myöhemmäksi, osaa vuodelle 2021. Useat asiakasyritykset sopeuttivat toimintaansa uuden tilanteen myötä ja
tarkastelivat kriittisesti erilaisten palvelujen ostoja.
Kansainväliset ja kotimaiset matkustus- ja liikkumisrajoitteet asettivat haasteita resurssien toimittamiseen, mutta
samaan aikaan avasivat uusia työllistymismahdollisuuksia henkilöille, jotka jo oleskelivat operointimaassa. Uusien
projektin aloitusten siirtämiset ja uudelleen aikataulutukset aiheuttivat patouman palveluille ja resursseille
teollisessa toimintaympäristössä, minkä ennakoidaan alkavan purkautua vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla sekä
jatkuvan vuoden 2021 alkupuolelle asti.
Pandemian vaikutus näkyi muissa Enersensen operoimissa maissa negatiivisemmin kuin Suomessa. Saksassa ja
Ranskassa työmaita suljettiin kokonaan tai operatiivista toimintaa toteutettiin minimiresursseilla.
Meriteollisuuteen suuntautuva projektiliiketoiminta jatkui alkuvuoden aikana normaalisti Saksassa ja Ranskassa,
mutta alkukeväästä lähtien koronan vaikutus alkoi näkyä näiden hankkeiden liikevaihdon kehityksessä. Kotimaan
meriteollisuusprojektit pysyivät koko vuosipuoliskon ajan aktiivisina, ja katsauskauden aikana onnistuttiin solmimaan
kuusi tärkeää sopimusta meriteollisuuden hankkeisiin, jotka ajoittuvat vuosille 2020-2022. Kotimaan liiketoiminnan
kasvun uskotaan korvaavan pandemian aiheuttamat vaikutukset Saksan ja Ranskan hankkeiden osalta.

Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta
Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli katsauskaudella 1-6/2020 6,9 (8,7) miljoonaa euroa, laskien
vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna -1,8 miljoonaa euroa (-21,2 prosenttia). Liikevaihdon lasku
selittyy koronasta aiheutuvista rajoitteista ja projektien siirtymisestä. Henkilöstöpalvelualan liikevaihto Suomessa
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laski merkittävästi katsauskauden aikana, erityisesti
liikevaihtotiedustelu), toukokuussa jopa -30 prosenttia.

koronapandemian

jälkeisenä

aikana

(HPL

TOP20

Rakentaminen oli suhteellisen vilkasta tammi- ja helmikuun ajan aiempiin vuosiin verrattuna. Henkilöstömäärä pysyi
normaalitasolla tammi-helmikuun ajan verrattuna aiempiin vuosiin. Maaliskuun puolivälissä koronaviruspandemia
kuitenkin pysäytti liiketoiminnan useaksi viikoksi ja romahdutti tilausmäärät. Epätietoisuus pandemian vaikutuksista
ja markkinoiden tulevasta kehityksestä jarrutti hankkeiden aloituksia ja useat asiakkaat siirsivät keväälle
suunniteltuja hankkeiden aloituksia syksyyn. Teollisuuden toimialan asiakkuuksissa rekrytointikiellot tulivat voimaan
laajalti ja teollisuuden huoltoseisakit siirtyivät keväältä loppuvuoteen.
Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta sai paikattua osittain ydinliiketoiminnoista vajaaksi jäänyttä liikevaihtoa
keskittymällä maa- ja marjatiloihin, joihin koronapandemia loi kotimaisia henkilöstötarpeita ulkomaisen työvoiman
saatavuuden heikennyttyä oleellisesti. Tiloilla kausityövoima on totuttu hankkimaan ulkomailta, erityisesti Ukrainasta
ja Venäjältä.
Alkuvuoden häiriöistä ja äkillisestä tilauskannan romahtamisesta huolimatta liiketoiminta saatiin pidettyä käynnissä
sillä tasolla, ettei oman henkilöstön lomautus- tai irtisanomistoimiin tarvinnut ryhtyä.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS: TAMMI-KESÄKUU 2020
Liikevaihto
Konsernin liikevaihto ajalla 1-6/2020 oli 31,2 (26,1) miljoonaa euroa. Kasvua oli kokonaisuudessaan 5,1 miljoonaa euroa
verrattuna kauteen 1-6/2019. Liikevaihdon kasvu jatkui erityisesti kotimaan projektiliiketoiminnassa. Kansainvälisten
projektiliiketoimintojen ja kotimaan Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski pääosin koronaviruksen
leviämisen takia asetettujen rajoitteiden vuoksi.

Liikevoitto
Konsernin liikevoitto ajalla 1-6/2020 oli 0,5 (-1,4) miljoonaa euroa, eli 1,8 (-5,2) prosenttia liikevaihdosta.

Kulut
Liiketoiminnan kulut olivat ajalla 1-6/2020 yhteensä 30,6 (27,2) miljoonaa euroa, eli 98,1 (104,1) prosenttia
liikevaihdosta.
Materiaali- ja palvelukulut olivat ajalla 1-6/2020 yhteensä 10,3 (6,2) miljoonaa euroa, eli 32,8 (23,5) prosenttia
liikevaihdosta.
Henkilöstökulut olivat ajalla 1-6/2020 yhteensä 18,4 (18,8) miljoonaa euroa, eli 59,0 (72,0) prosenttia liikevaihdosta.
Liiketoiminnan muut kulut olivat ajalla 1-6/2020 yhteensä 2,0 (2,2) miljoonaa euroa, eli 6,3 (8,5) prosenttia
liikevaihdosta.

Poistot
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat ajalla 1-6/2020 yhteensä 0,5 (0,6)
miljoonaa euroa. Konserniliikearvon poisto oli 0,4 (0,4) miljoonaa euroa.
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Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot ajanjaksolla 1-6/2020 olivat 26 (7) tuhatta euroa. Rahoituskulut olivat ajanjaksolla 1-6/2020 yhteensä
240 (213) tuhatta euroa. Rahoituskuluista 79 (36) tuhatta euroa koostuu factoring-rahoituksesta, josta sopimuksen
järjestelykustannuksia oli 20 tuhatta euroa. 160 (177) tuhatta euroa koostuu muista korkokuluista.

Maksuvalmius ja pääomalähteet
Rahat ja pankkisaamiset 30.6.2020 olivat 2,7 (0,8) miljoonaa euroa. Konsernilla on käytettävissä 0,7 miljoonan euron
tililimiitti (luotollinen tili), josta oli 0,0 m
 iljoonaa euroa käytössä 30.6.2020.
Korollisten velkojen kokonaismäärä 30.6.2020 oli 4,6 (3,7) miljoonaa euroa, josta 1,0 (1,4) miljoonaa euroa on
pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaiset lainat koostuvat factoring-rahoituksesta, joka oli 2,5 (0,5) miljoonaa euroa ja muista
lyhytaikaisista lainoista, jotka olivat yhteensä 1,1 (1,8) miljoonaa euroa. Muut lyhytaikaiset lainat sisältävät 0,2
miljoonan euroa tilikauden 2020 aikana lyhennettävästä luotosta sekä 0,9 (1,4) miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana
rahoituslaitokselta nostettua rahoituslimiittiä. 30.6.2020 rahoituslimiitistä on käyttämättä 0,8 miljoonaa euroa.
Nordea Bank Oyj ja Enersense International Oyj ovat solmineet uuden rahoitussopimuksen 17.4.2020. Rahoituslimiitit
ovat voimassa 30.6.2021 asti.
Yhtiö ei täyttänyt 30.06.2020 voimassa olevia rahoitussopimuksen ehtoja
vakavaraisuuden osalta. Nordea Bank Oyj on ilmoittanut, että se ei tule käyttämään oikeuttaan eräännyttää
saataviaan kovenanttirikkomuksen perusteella.

Tase ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2020 oli 25,3 (20,6) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2020 oli
27,1 (35,9) p
 rosenttia.
Liiketoiminnan nettorahavirta ajalla 1-6/2020 oli 1,2 (-2,8) miljoonaa euroa.
Investointeihin rahavirta ajalla 1-6/2020 oli -0,9 (-0,5) miljoonaa euroa, josta investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
0,5 miljoonaa euroa.
Rahoituksen rahavirta ajanjaksolla 1-6/2020 oli 1,1 (1,5) miljoonaa euroa. Merkittävimmät rahoituksen rahavirtaan
vaikuttaneet erät olivat lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,9 miljoonaa euroa sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,2
miljoonaa euroa.

HALLINTO JA JOHTO
Yhtiön hallituksen muodostivat hallituksen puheenjohtaja Aaron Michelin, hallituksen varapuheenjohtaja Sampo
Ahonen sekä jäsenet Ilkka Starck, Kalervo Rötsä ja Asko Schrey 6.4.2020 asti. Varsinaisesta yhtiökokouksesta ja
hallituksen järjestäytymiskokouksesta 6.4.2020 alkaen yhtiön hallituksen muodostivat hallituksen puheenjohtaja
Markku Kankaala, hallituksen varapuheenjohtaja Herkko Plit sekä jäsenet Kalervo Rötsä ja Petri Suokas.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Jussi Holopainen ja jäseninä talousjohtaja Risto Takkala,
Värväämö Oy:n toimitusjohtaja Joonas Palosaari sekä Enersense Works Oy:n ja Enersense Painting Oy:n
toimitusjohtaja Jaakko Leivo.
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OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Enersense International Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth
Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ESENSE (ISIN-tunnus FI4000301585). Osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana ja katsauskauden lopussa oli 5 947 729 kappaletta. Yhtiöllä ei ollut
katsauskauden aikana hallussaan omia osakkeita.
6.4.2020 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3 000 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta
(mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet). Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 590 000 kappaletta.
Enersense International Oyj päätti Lago Kapital Oy:n kanssa 8.11.2019 solmitun Nasdaq Helsingin Liquidity Providing
(LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyi
24.4.2020.

TAMMI-KESÄKUU
2020

Osakkeen korkein
kaupankäyntihinta, €

Osakkeen alin
kaupankäyntihinta, €

Osakkeen viimeisin
kaupankäyntihinta, €

2,58

1,21

2,40

ESENSE

Markkina-arvo, €
Osakkeenomistajia
Osakemäärä kauden lopussa
Osakemäärä kaudella keskimäärin

30.6.2020
14 274 550
807
5 947 729
5 947 729

30.6.2019
11 241 207
727
5 947 729
5 947 729

31.12.2019
9 218 980
710
5 947 729
5 947 729

31.12.2018
19 330 119
799
5 947 729
5 317 066

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Enersense allekirjoitti 2.7.2020 ehdollisen kauppasopimuksen Empower Oyj:n osakekannan ostamisesta
(‘’Yrityskauppa’’). Osakekannan kauppahinta oli yksi (1) euro ja Yrityskaupan yhteydessä Empower Oyj:n ja sen
tytäryhtiöiden nykyisiä velkoja mitätöitiin akordijärjestelyin 77 miljoonan euron arvosta. Yrityskaupan yhteydessä
Enersense tiedotti myös suunnittelevansa suunnatun osakeannin järjestämistä rajoitetulle joukolle yksityissijoittajia,
mukaan lukien Kyösti Kakkosen Joensuun Kauppa ja Kone Oy sekä Verman Group Oy. Yrityskaupan myötä uuden
Enersensen liiketoiminta laajenee ja siitä tulee merkittävä toimija päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana.
6.7.2020 Enersensen hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Yrityskaupan hyväksymisestä,
suunnatusta osakeannista sekä muista yrityskauppaan välittömästi liittyvistä yhtiökokouksen päätösvaltaan
kuuluvista asioista.
Enersense julkaisi 24.7.2020 tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja jaksoilta 1.1.–31.12.2019 ja
1.1.–30.6.2020 Yrityskauppaan liittyen. Pro forma -taloudelliset tiedot laadittiin havainnollistamaan, miten
Yrityskaupan myötä Enersensen omistukseen siirtyneet Empowerin liiketoiminnot olisivat vaikuttaneet Enersensen
liikevoittoon 1.1.2019-31.12.2019 ja 1.1.2020-30.6.2020, mikäli transaktiot olisivat tapahtuneet 1.1.2019, sekä
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taloudelliseen asemaan 30.6.2020, mikäli transaktiot olivat tapahtuneet 30.6.2020. Samassa yhteydessä yhtiö julkisti
myös tilintarkastamattomia ennakkotietoja 1.1.–30.6.2020 puolivuosikatsauksesta.
Enersensen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 27.7.2020. Yhtiökokouksessa päätettiin yrityskaupan hyväksymisestä,
suunnatusta osakeannista, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallituksen täydentämisestä kahdella uudella
jäsenellä. Suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeelle yhteensä 3.600.000 kappaletta Enersensen uusia osakkeita
2,22 euron merkintähintaan. Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Osakeannissa kerättävät varat käytetään Empower-konsernin käyttöpääoman vahvistamiseen, joten osakeannille ja
osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama
painava taloudellinen syy.
Yhtiökokous päätti lisäksi yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttamisesta vastaamaan Enersensen ja Empowerin
liiketoimintaa sekä valitsi hallitukseen kaksi uutta varsinaista jäsentä, Sari Helanderin ja Päivi Jokisen.
Empower Oyj:n omistus siirtyi Enersenselle 31.7.2020 pidetyssä yrityskaupan täytäntöönpanotilaisuudessa.
Täytäntöönpanon jälkeen Empower Oyj on Enersensen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.
Suunnatussa osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 3.8.2020 ja otettiin kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 4.8.2020. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä
uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 9 547 729 osaketta.
31.7.2020 Enersense tiedotti, että Enersensen ja Areva GmbH:n maaliskuussa solmima toimitussopimus on edennyt
toiseen vaiheeseen, ja k
 oskee ensimmäisen vaiheen tavoin Olkiluoto 3 -ydinvoimalahankkeen sähkötöiden
koordinointia sekä resurssitoimitusta.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Enersense International Oyj julkaisee tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöstiedotteen 12.3.2021.
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First
North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa Puolivuosikatsauksen koko vuoden luvut ovat
tilintarkastettuja. Osavuotta koskevat luvut ovat tilintarkastamattomia. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on
pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden
tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.

KONSERNIN
TULOSLASKELMA

1-6/2020

1-6/2019

Muutos %

1-12/2019

31 238

26 117

19,6

58 057

Liiketoiminnan muut tuotot

498

257

93,8

502

Materiaalit ja muut palvelut
yhteensä

-10 259

-6 150

66,8

16 225

-542

-559

-3,0

1 144

-18 428

-18 814

-2,1

38 840

-1 960

-2 220

-11,7

4 277

5

-100,0

31

(tuhatta euroa)

Liikevaihto

Poistot
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja

547

-1 364

-214

-206

334

-1 570

-1 897
3,4

- 2 264

Tuloverot
Laskennallinen vero

-46
-89

109

Vähemmistöosuudet
Katsauskauden tulos
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-367

-181,6

67
109

244

-1 461
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KONSERNIN TASE  (tuhatta euroa)

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

88

130

99

29

37

34

Konsernin liikearvo
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

2 793
146
448
552
7

3 607
218
61
513
7

3 200
182
78
550
7

Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet

1 322
4

1 209
5

1 235
5

355

410

373

Lainasaamiset

327

60

90

Laskennallinen verosaaminen

268

268

268

Muut saamiset

174

113

350

13 041

10 071

10 014

Lainasaamiset
Muut saamiset

81
138

32
461

35
297

Siirtosaamiset

2 558

2 191

1 939

247

382

335

2 674

849

1 276

25 251

20 625

20 368

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet kehittämismenot
Aineettomat oikeudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Aineet ja tarvikkeet
Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

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

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

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

Enersense International Oyj

80
313
8 290
-1 783
244
-314
12

80
313
8 290
335
-1 384
-282
15

80
313
8 290
339
-2 133
-314
14

1 310

1 454

1 104

3 575
5 146
3 139
5 239
17 099

2 296
2 862
1 576
5 070
11 804

2 674
4 177
1 410
4 414
12 675

25 251

20 625

20 368
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1-6/2020

1-6/2019

1-12/2019

334

-1 570

-2 264

Rahoitustuotot ja -kulut

214

206

367

Suunnitelman mukaiset poistot

542

559

1 144

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
(tuhatta euroa)

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (-tappio) ennen veroja
Oikaisut liikevoittoon

Muut oikaisut liikevoittoon

-5

Yhteensä

1 089

-810

-753

18

-45

-8

-3 178

-3 130

-2 727

3 514

1 508

2 001

26

7

17

-240

-213

-384

-20

-136

-259

1210

-2 819

-2 112

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

-454

-38

-52

Investoinnit osakkuusyrityksiin

-138

-439

-465

-327

9

-257

-919

-467

-774

Lyhytaikaisten rahoituslainojen lisäys (+), vähennys (-)

901

1 527

1 905

Pitkäaikaisten rahoituslainojen lisäys (+), vähennys (-)

206

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-)
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta

Investoinnit tytäryrityksiin
Hankitut liiketoiminnat
Lainasaamisten muutos lisäys (-), vähennys (+)
Investointien rahavirta yhteensä
Rahoituksen rahavirta

-350

Maksullinen osakeanti
Rahoituksen rahavirta yhteensä

1 107

1 527

1 555

Rahavarojen muutos

1 398

-1 759

-1 332

Rahavarat tilikauden alussa

1 276

2 608

2 608

Rahavarat tilikauden lopussa

2 674

849

1 276
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Osakepää
oma

Sääntöjen
mukainen
rahasto

Yhtiöjärjestyksen mukaiset
rahastot

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

80

313

116

8 174

-1 794

Tase 01.01.2020

Tilikauden
voitto

Yhteensä

Vähemmistöosuus

Oma
pääoma
yhteensä

6 888

-314

6 575

Uusmerkintä
Rahastoanti
Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon

11

Muuntoerot

11

Edellisen tilikauden
voiton siirto
Tilikauden voitto/tappio
Tase 30.06.2020

80

313

116

8 174

-1 794

Tase 01.01.2019

80

313

116

8 174

335

244

244

244

244

7 144

-314

6 830

9 018

-205

8 813

-1 384

-1 384

-77

-1 461

-1 384

´7 634

-282

7 352

-205

8 813

Uusmerkintä
Rahastoanti
Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon
Muuntoerot
Edellisen tilikauden
voiton siirto
Tilikauden voitto/tappio
Tase 30.06.2019

80

313

116

8 174

335

Tase 01.01.2019

80

313

116

8 174

335

9 018

4

4

Uusmerkintä
Rahastoanti
Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon
Muuntoerot

4

Edellisen tilikauden
voiton siirto
Tilikauden voitto/tappio
Tase 31.12.2019

Enersense International Oyj

80

313

116

8 174

335
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-109

-2 242

-2 133

6 888

-314

6 575
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate (EBITDA) 
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate liikevaihdosta %
100 x (käyttökate / liikevaihto)
Liikevoitto (EBIT)
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut –
henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto liikevaihdosta %
100 x (liikevoitto / liikevaihto)
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta %
100 x (tilikauden voitto (tappio) / liikevaihto)
Omavaraisuusaste %
100 x (oma pääoma / taseen loppusumma – saadut ennakot)
Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida omassa pääomassa,
jos vähemmistöosuus on negatiivinen.
Nettovelkaantumisaste %
100 x ((korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / oma pääoma)
Oman pääoman tuotto %
(100 x tilikauden voitto) / oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Osakekohtainen tulos EUR
Tilikauden voitto / osakkeiden painotettu keskimääräinen oikaistu lukumäärä

Porissa 17. päivänä elokuuta 2020
Enersense International Oyj:n hallitus

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

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