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Vuosi 2020 jää Enersensen historiaan erityisen merkittävänä
– erinomaista onnistumista liiketoiminnassa
1.10.–31.12.2020 lyhyesti
●

Liikevaihto 66,0 miljoonaa euroa (10-12 2019: 15,4 M€), kasvua 328,4 prosenttia

●

Käyttökate 2,1 miljoonaa euroa (-0,3 M€)

●

Käyttökatemarginaali 3,2 prosenttia (-2,2 %)

●

Käyttökate ilman Enersensen ja Empowerin integroimisesta aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 3,5
miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta.

●

Liikevoitto -0,9 miljoonaa euroa (-0,6 M€)

●

Poistot 2,9 miljoonaa euroa (0,3 M€). Poistojen kokonaissummasta 1,9 miljoonaa euroa (40 tuhatta
euroa) aiheutuu liikearvon poistoista.

●

Liikevoittoprosentti -1,4 prosenttia (-4,2 %)

●

Vuotta 2019 koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska Empower-yrityskaupan myötä
siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

1.1.–31.12.2020 lyhyesti
●

Liikevaihto 144,5 miljoonaa euroa (1-12 2019: 58,1 M€).

●

Käyttökate 7,2 miljoonaa euroa (-0,8 M€).

●

Käyttökatemarginaali 5,0 prosenttia (-1,3 %).

●

Oikaistu käyttökate 8,9 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta, kun huomioidaan
Enersensen ja Empowerin integroitumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kulut.

●

Liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa (-1,9 M€).

●

Poistot 5,5 miljoonaa euroa (1,1 M€). Poistojen kokonaissummasta 3,7 (0,8 M€) miljoonaa euroa
aiheutuu liikearvon poistoista.

●

Liikevoittoprosentti 1,1 prosenttia (-3,3 %).

●

Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,36 €)

●

Osakkeiden lukumäärä 31.12.2020 oli 9 547 729 kpl

●

Vuotta 2019 koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska Empower-yrityskaupan myötä
siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

1.1.–31.12.2020 pääkohdat
●

12.2.2020 Enersense International Oyj:n omistajapohjaan merkittävä muutos, kun operatiivinen johto
ja yrittäjistä koostuva AktiiviOmistajat-niminen sijoittajaryhmä hankki noin 49,9 prosenttia yhtiön
osakekannasta.
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●

25.3.2020 Enersense irtisanoi Liquidity Providing (LP) -markkinatakaussopimuksen Lago Kapital Oy.n
kanssa. Sopimuksen mukainen markkinatakaus päättyi 24.4.2020.

●

30.3.2020 Enersense solmi Areva GmbH:n kanssa Olkiluoto 3 -ydinvoimalahankkeeseen liittyvän
merkittävän sopimuksen koskien hankkeen sähkötöiden koordinointia sekä resurssitoimitusta.

●

15.6.2020 Enersense nosti vuoden 2020 käyttökatearviota 2,5–3,5 miljoonaan euroon.

●

2.7.2020 Enersense tiedotti ostavansa Empowerin ja 31.7.2020 yhtiö tiedotti saattaneensa
yrityskaupan päätökseen.

●

24.7.2020 Enersense julkaisi pro forma -taloudelliset tiedot liittyen Empower-yrityskauppaan ja
julkisti samalla ennakkotietoja Enersensen tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta.

●

31.7.2020 Enersense tiedotti sen ja Areva GmbH:n maaliskuussa solmiman toimitussopimuksen
edenneen toiseen vaiheeseen.

●

14.8.2020 Enersense tiedotti laajentavansa johtoryhmäänsä. Uusina johtoryhmän jäseninä aloitti
Empower-konsernin johdossa toimineita henkilöitä.

●

17.8.2020 yhtiö julkaisi 1.1.–30.6.2020 puolivuosikatsauksen: Voimakasta kasvua liikevaihdossa ja
vahva käänne kannattavuudessa.

●

25.9.2020 Enersense tiedotti uudet raportoitavat liiketoiminta-alueet ja ilmoitti samalla siirtyvänsä
julkistamaan vuosineljännesten liiketoimintakatsaukset. Lisäksi kerrottiin Tilinpäätöstiedotteen
2020 julkistuspäivän muutoksesta.

●

30.9.2020 Enersense julkaisi uuden strategiansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan –
tavoitteena päästöttömien energiahankkeiden lisääminen Suomessa ja kansainvälisesti.

●

9.10.2020 yhtiön hallitus päätti käynnistää selvitystyön koskien yhtiön mahdollista siirtymistä
Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

●

13.10.2020 tiedotettiin yt-neuvotteluista, joiden tuloksena (23.11.) vähennettiin 23 työsuhdetta.

●

28.10.2020 Mika Linnamäki nimitettiin Staff leasing -liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtajaksi ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 2.11.2020 alkaen.

●

2.11.2020 Enersense päivitti tiedonantopolitiikkaansa.

●

11.11.2020 Enersense valittiin pääurakoitsijaksi Fingridin Kärppiön sähköasemaprojektiin.

●

30.11.2020 merkittävä sopimus Narva–Tartto voimajohtolinjan uudistamisesta.

●

10.12.2020 monivuotinen jatkosopimus Telia Finland Oyj:n tietoliikenneverkon kenttäpalveluiden
tuottamisesta.

●

16.12.2020 jatkosopimus koskien Elektrilevin sähköverkkojen huoltoa Virossa.

●

18.12.2020 yhtiö nosti kuluvan vuoden tulosohjeistustaan: oikaistu käyttökate ylittää 8 miljoonaa
euroa.

●

22.12.2020 kolme Olkiluoto 3 -ydinvoimalaa koskevaa sopimusta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat lyhyesti
●

Yhtiön hallitus päätti 29.1.2021 perustaa hallituksen tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin
Sari Helander (puheenjohtaja), Markku Kankaala ja Petri Suokas. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen
palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat Päivi Jokinen (puheenjohtaja), Markku Kankaala ja Herkko Plit.

●

Tommi Manninen nimitettiin yhtiön viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi sekä konsernin
johtoryhmän jäseneksi 1.2.2021 alkaen.

●

Yhtiön Smart Industry -liiketoiminta uudisti tehtaiden kunnossapitoa koskevan sopimuksen
merkittävän suomalaisen teollisuusyrityksen kanssa.
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KESKEISET TUNNUSLUVUT
Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.
10-12/2020

10-12/2019

Muutos %

1-12/2020

1-12/2019

Muutos %

Liikevaihto (1000 EUR)

65 988

15 404

328,4

144 454

58 057

148,8

Käyttökate (1000 EUR)

2 144

-340

7 190

-783

3,2

-2,2

5,0

-1,3

1 025

-600

5 228

-1 051

1,9

-5,5

3,6

-1,8

-894

-640

1 569

-1 897

Käyttökate %
EBITA
EBITA %
Liikevoitto
Liikevoitto %
Kauden tulos (1000 EUR)

-1,4

-4,2

-1 224

-656

5,4 %yks.
7,4 %yks
2,8 %yks.

1,1

-3,3

-110

-2 133

6,3 %yks.
5,4 %yks
4,4 %yks.

Omavaraisuusaste %

14,5

32,3

-17,8 %yks.

Nettovelkaantumisaste %

10,6

36,8

-26,2 %yks.

Oman pääoman tuotto %

-1,1

-27,7

26,6 %yks.

9 547 729

5 947 729

Osakekohtainen tulos E UR

-0,01

-0,36

Henkilöstön lukumäärä
keskimäärin

2 101

884

Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa

162,6

Vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettu. Vuosineljännesten tilinpäätöksiä ei ole tilintarkastettu.

Liiketoiminta-alueet
Enersense raportoi toiminnastaan uutta strategiaa tukevien liiketoiminta-alueiden mukaan: Smart Industry,
Power, Connectivity, Staff Leasing ja International Operations.
Smart Industry -liiketoiminnassa yhtiö palvelee asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden
parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Yhtiö kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden
parantamiseen ja vastaa pitkäaikaisten asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja
käyttövarmuudesta. Resurssi- ja urakointipalveluita sekä alihankintaketjun hallintapalveluita tuottava
Enersensen Projektit-liiketoiminta on yhdistetty osaksi Smart Industry –liiketoimintakokonaisuutta.
Power-liiketoiminnassa yhtiö palvelee asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko
elinkaaren

kattavilla

palveluilla.

Näihin

kuuluvat

voimansiirtoverkkojen

ja

sähköasemien

sekä

tuulivoimapuistojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Lisäksi liiketoiminta toimittaa ratkaisuja
sähköisen liikenteen latausjärjestelmiin sekä sähkön varastointiin.
Connectivity-liiketoiminnassa yhtiö palvelee asiakkaitaan toimittamaan mobiiliverkon ja kiinteän verkon
palveluita sekä varmistamaan niiden toimivuuden. Yhtiö on mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa
elinkaaren

vaiheissa

ja

vastaa

kiinteiden

ja

langattomien

tietoliikenneverkkojen

suunnittelusta,

rakentamisesta ja ylläpidosta.
Staff Leasing -liiketoiminta tuottaa monipuolisia ja joustavia henkilöstöratkaisuja kotimaisiin teollisuuden
ja rakentamisen henkilöstötarpeisiin. Divisioona tukee konsernin kaikkien liiketoimintojen resurssointia.
International Operations -liiketoiminta kattaa Enersensen kansainväliset toiminnot Saksassa, Ranskassa ja
Isossa-Britanniassa sekä Empower-yrityskaupan myötä tulleen Baltian liiketoiminnan.
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LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

10-12/2020

10-12/2019 Muutos EUR Muutos %

1-12/2020 1-12/2019

Muutos EUR

Muutos %

Smart Industry

22 153

9 829

12 324

125,4

64 571

32 639

31 932

97,8

Power

12 215

0

12 215

100,0

18 916

0

18 916

100,0

Connectivity

14 602

0

14 602

100,0

23 419

0

23 419

100,0

Staff leasing

3 014

4 631

-1 617

-34,9

13 800

18 990

-5 190

-27,3

International
Operations

14 004

1 014

12 990

1281,1

23 748

6 429

17 319

269,39

LIIKEVAIHDON ERITTELY KOHDEALUEEN MUKAAN
Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.

10-12/2020

10-12/2019

Muutos EUR

Muutos %

1-12/2020

Kotimaiset

48 928

12 682

36 182

285,81

111 671

42 516

69 155

162,66

Kansainväliset

17 060

2 722

14 338

526,75

32 783

15 541

17 178

110,95
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ENERSENSEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN
“Vuosi 2020 jää päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttavan Enersensen historiaan erityisen merkittävänä
vuotena. Useiden toimenpiteiden seurauksena Enersensen osake oli koko Nasdaq First North Helsinki
-listan kovin nousija, yhteensä +366 prosenttia.
Uuden strategian mukaisesti tavoittelemme roolimme kasvattamista ja asiakkuuksien lisäämistä erityisesti
uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoima, sekä uusiin energiateknologioihin tehtävissä
investoinneissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on muun muassa vety. Myös jo vakiintuneiden vähäpäästöisten
ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten ydinvoima, olemme vahvasti mukana.
Vuonna 2020 liikevaihtomme kohosi 144,5 miljoonaan euroon kasvaen vuoteen 2019 verrattuna noin 86
miljoonaa euroa. Vuoden 2020 käyttökate nousi 7,2 miljoonaan euroon parantuen lähes 8 miljoonaa euroa
verrattuna vuoteen 2019. Kannattavuus on parantunut toimintojen tehostamisen sekä projektikannan
tervehtymisen johdosta ja kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen vuoden 2021 aikana. Vuoden
2020 oikaistu käyttökatteemme, jossa on huomioitu Enersensen ja Empowerin integroitumisesta
aiheutuneet kulut, oli 8,9 miljoonaa euroa.
Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme murroskauden
suunnannäyttäjänä. Yhtiömme palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja
tietoliikennealan yhtiöitä, ja olemme päästöttömien energiaratkaisujen ja menestyksen mahdollistaja.
Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa.
Vuoden 2020 alussa Enersense International Oyj:n omistajapohjaan tuli merkittävä muutos, kun
operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva AktiiviOmistajat-niminen sijoittajaryhmä hankki noin 49,9
prosenttia yhtiön osakekannasta. Tämän järjestelyn myötä Enersense alkoi rakentamaan uutta
strategiaansa.
Kesällä Enersense tiedotti ostavansa Empowerin ja 31.7.2020 yhtiö tiedotti saattaneensa yrityskaupan
päätökseen. Tämä kasvatti yhtiön liikevaihtoa merkittävästi vuonna 2020. Se myös mahdollisti First North
-listauksen yhteydessä tavoitteeksi asetetun 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitteen täyttymisen.
Annoimme tulosohjeistuksen ensi kertaa 2020 keväällä tilinpäätöksen yhteydessä ja nostimme sitä vuoden
aikana kolmeen kertaan. Tämä kertoo erinomaisesta onnistumisestamme liiketoiminnassa.
Maantieteellisesti seuraavan viiden vuoden aikana aiomme panostaa kotimaan markkinoihin sekä jatkaa
kansainvälistymistä vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten
Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.
Kokonaistyövoiman määrässä saavutimme vuoden 2020 aikana kaikkien aikojen ennätystason, noin 2400
henkilöä. Kansainvälistymisen myötä asiakashankkeet ovat siirtyneet enemmän ulkomaisiin kohteisiin,
jolloin myös Suomen ulkopuolella työtä tekevien henkilöiden osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2020
aikana. Osana Empower-yritysjärjestelyä henkilömäärä Suomen rajojen ulkopuolella kasvoi noin 300
hengellä. Ulkomaan projekteissa odotamme kasvun jatkuvan edelleen.
Osana yhtiön kasvutarinaa aloitimme selvitystyön koskien yhtiön mahdollista siirtymistä Nasdaq Helsinki
Oy:n pörssilistalle.”
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VUODEN 2021 NÄKYMÄT
Vuoden 2021 toiminnan painopisteitä ovat kannattavuuden parantaminen, kasvu kotimaan ja valituilla
kansainvälisillä
markkinoilla
sekä
Empower-yritysoston
integraation
jatkaminen.
Enersensen
kokonaismarkkina Suomessa on arviomme mukaan noin 4 miljardia euroa. Lähdemme vuoteen 2021 hyvistä
lähtökohdista niin tilaus- kuin tarjouskannan osalta. Enersensen kokonaistilauskanta on yli
kaksinkertaistunut elokuun 2020 noin 130 miljoonasta noin 300 miljoonaan euroon vuoden 2020 loppuun
mennessä. Tilauskanta jaksottuu seuraavalle 3 vuodelle, josta merkittävä osa kohdistuu vuodelle 2021.
Smart Industry -liiketoiminta-alueen markkinan odotetaan palautuvan ennalleen koronan vaikutusten
lieventyessä. Vuodelta 2020 lykkääntyneiden vuosihuoltojen ja projektien odotetaan käynnistyvän
todennäköisesti vuoden 2021 aikana. Uutta asiakaskuntaa haetaan päästöttömien ja vähäpäästöisten
hankkeiden toteutusprojekteista. Olemassa olevat palvelusopimukset jatkuvat normaalilla tasolla. Suomessa
kokonaismarkkinan koko on arviomme mukaan noin 2 miljardia euroa.
Power-liiketoiminta-alueen liiketoimintaympäristön odotetaan kehittyvän suotuisasti ja palveluiden
kysynnän pysyvän korkealla tasolla vuonna 2021. Kannattavuuden parantamiseksi on tehty useita
toimenpiteitä ja toiminnan vakauttaminen on edennyt suunnitellusti. Kokonaismarkkina Suomessa kasvaa
voimakkaasti, tällä hetkellä sen ollen arviolta yli 500 miljoonaa euroa.
Connectivity-liiketoiminta-alueen markkinan maltillista ja vakaata kasvua ohjaa tarve nopeammille
yhteyksille kiinteissä verkoissa sekä mobiiliverkoissa. Kokonaismarkkina Suomessa on arviolta noin 250
miljoonaa euroa. Markkina kasvaa 4G- ja 5G-verkkojen rakentamisen myötä.
Staff Leasing -liiketoiminta-alueen markkinoiden palautumisen ennakoidaan käynnistyvän vuoden 2021
alkupuoliskolla ja kehittyvän maltillisen positiivisesti talouden yleisen luottamuksen mukana. Yksikön
toiminnan tehostamiseen on aloitettu useita kehitystoimenpiteitä, joiden edistämiseen panostetaan vahvasti
läpi vuoden 2021. Suomen henkilöstövuokrausmarkkinan koko on noin 3 miljardia euroa ja tästä
kohdemarkkinamme osuus on noin 900 miljoonaa euroa.
International
Operations
-liiketoimintaympäristön
odotetaan
kehittyvän
maltillisesti.
Baltiassa
tuloskehityksen ennakoidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla. Ranskan vuonna 2020 positiiviseksi kääntyneen
tuloksen odotetaan jatkuvan positiivisena vuonna 2021. Saksassa ennakoidaan maltillista, positiivista
tulosta. Isossa-Britanniassa liiketoiminnan kehittäminen jatkuu.

Ohjeistus tilikaudelle 2021
Yhtiö ennakoi liikevaihdon olevan 215-245 miljoonaa euroa vuonna 2021. Käyttökatteen ilman integraatiosta
aiheutuvia kertaluonteisia kuluja ennakoidaan olevan 12-15 miljoonaa euroa vuonna 2021. Yhtiön
liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto ja käyttökate ovat korkeimmillaan pääsääntöisesti
toisen, kolmannen ja osittain neljännen vuosineljänneksen aikana. Kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen
vuosineljänneksen ennakoidaan olevan käyttökatteen ja kassavirran osalta muita vuosineljänneksiä selvästi
heikompi.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2025 mennessä orgaanisesti 300 miljoonan euron
liikevaihto sekä 10 prosentin käyttökate sekä nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiaratkaisujen
osuus 75 prosenttiin kokonaisliikevaihdosta. Orgaanisen kasvun lisäksi Enersense etsii aktiivisesti
yritysostokohteita strategian toteuttamiseksi ja mahdollinen epäorgaaninen kasvu voi nostaa liikevaihtoa
merkittävästi.
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Tavoitteena on jakaa vähintään 30 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Tuloskehitys ja
-näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen
vaikuttavat osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa.
Ohjeistus ja näkymät perustuvat yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien asiakashankkeiden
etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2021 aikana aloitettavista asiakashankkeista. Vuoden 2021
näkymissä on edelleen otettava huomioon maailmanlaajuinen koronavirus ja sen leviäminen, joka vaikuttaa
yhtiön toimintaympäristöön. Enersense seuraa viruksesta aiheutuvia vaikutuksia ja käy kehittyvästä
tilanteesta läpinäkyvää kommunikaatiota asiakasyritystensä kanssa. Viivästykset meneillä oleviin hankkeisiin
ovat mahdollisia. Koronaviruksella voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan ja tulokseen.

KESKEISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Edelleen leviävä koronapandemia, siihen liittyvät erilaiset virusmuunnokset sekä pandemian kolmas aalto
edelleen heikentävät 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 2021 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. Empower-yrityskaupan
yhteydessä toteutettu rahoituksen uudelleenjärjestely pienentää yhtiön taloudellisia riskejä. Mahdollinen
heikko tuloskehitys ja liiketoiminnalle ominainen suuri käyttöpääoman tarpeen vaihtelu saattaa kuitenkin
lisätä rahoituksen riittävyyteen liittyviä riskejä.
Yhtiön voimassa oleva rahoitus koostuu pääasiallisesti lyhytaikaisista lainoista, jotka erääntyvät kuluvan
tilikauden aikana. Tilikauden aikana erääntyvien lainojen maksu edellyttää yhtiön rahoituksen
uudelleenjärjestelyn. Yhtiö käy aktiivisesti rahoitusneuvotteluja eri tahojen kanssa varmistaakseen riittävän
rahoituksen yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi sekä kasvun mahdollistamiseksi. Yhtiön johdon parhaan
käsityksen mukaan rahoitusneuvotteluissa saavutettaneen yhtiön kannalta positiivinen ja toiminnan
jatkuvuuden varmistava tulos.
Enersensellä on muutamia isoja avainasiakkaita, joiden ostokäyttäytymisellä voi olla huomattava merkitys
kyseisen liiketoiminnan tulokseen. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Enersenseltä sen
kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, tai jos yhtiölle merkittävä projekti päättyisi,
keskeytyisi tai supistuisi ennakoimattomasti, olisivat yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava asiakasvolyymi
lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut.
Lisäksi Enersensen liiketoiminnoille ovat tyypillisiä suuret kiinteähintaiset projektit, joiden kannattavuus
edellyttää, että Enersense on onnistunut arvioimaan projektin sopimusriskit ja tuotantokustannukset
riittävän tarkasti. Yhtiö solmii usein hankekohtaisia projektisopimuksia, joiden kilpailutuksissa
menestyminen on epävarmaa. Tämä vaikeuttaa luotettavien arvioiden luomista yrityksen liiketoiminnan
tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta tilauskantaa pidemmän aikavälin osalta.
Ellei Enersense kykene rekrytoimaan, kouluttamaan ja motivoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä
palveluksessaan, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti, eikä toteuttamaan täysimääräisesti
strategiaansa.
Enersensen vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen sekä tietotekniikkaan. Vaikka
yritys on suojannut toimintaansa ja omaisuuttaan normaalein vakuutuksin, voi vahinkoriskien toteutuminen
johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen.
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Yhtiöllä on kesken olevia oikeudellisia riita-asioita, joista osa on vireillä yleisissä tai hallinnollisissa
tuomioistuimissa, mukaan lukien korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä oleva kilpailuoikeudellinen
seuraamusmaksuasia, josta saattaa aiheutua vahingonkorvausvaateita. Riita-asioiden ja oikeudenkäyntien
lopputulemista ei ole tällä hetkellä tietoa, jolloin niiden haitallinen vaikutus yhtiön taloudelliseen tilaan on
epävarma. Näillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta lyhyellä aikavälillä yhtiön toimintaan. Yhtiö on
arvioinut mahdollisia vaikutuksia ja tilinpäätös sisältää näihin arvioihin perustuvat varaukset.
Yhtiön suorittaessa yritysostoja tai toimintojen laajentuessa uusiin maihin, on mahdollista, että Enersensen
ulkomaisten tytäryhtiöiden ja / tai sivupisteiden liikevaihto- ja tuotto-odotukset eivät toteutuisi Enersensen
odotusten mukaisesti. Lisäksi asiakkuuksissa, paikallisissa työvoimamarkkinoissa, poliittisissa olosuhteissa
ja lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla tai toimipisteissä tehtävillä muutoksilla tai niiden
lakkauttamisilla voi olla haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja
taloudelliseen asemaan.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-JOULUKUU 2020

Yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi vuoden 2020 aikana. Koko vuoden liikevaihto oli 144,5 miljoonaa euroa
(2019: 58,1 M€) kasvaen 86,4 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019. Liikevaihdon kasvu johtui 31.7.2020
toteutetun Empower-yrityskaupan myötä Enersenseen siirtyneiden liiketoimintojen vaikutuksesta sekä
orgaanisesta kasvusta erityisesti Smart Industry -liiketoimintaan kuuluvissa liiketoiminnoissa Suomessa ja
kansainvälisesti. Empowerin liikevaihto on konsolidoitu Enersenseen alkaen elokuusta 2020.
Yhtiön vuoden 2020 käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa (2019: -0,8 M€) ja parantui 8,0 miljoonaa euroa
verrattuna vuoteen 2019.
Käyttökatteen merkittävä kasvu johtui Empower-yritysoston, projektikannan
tervehtymisen ja toimintojen tehostamisen yhteisvaikutuksesta.
Käyttökate ilman Enersensen ja
Empowerin integraatiosta johtuneita kertaluonteisia kuluja oli 8,9 miljoonaa euroa. Empowerin luvut on
konsolidoitu Enersenseen alkaen elokuusta 2020.
Yhtiö julkisti uuden liiketoimintarakenteensa 25.9.2020 ja raportoi toiminnastaan uutta strategiaa tukevien
liiketoiminta-alueiden mukaan, joita ovat Smart Industry, Power, Connectivity, Staff Leasing ja International
Operations.

Smart Industry
Smart Industry -liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli 64,6 (32,6) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon sisältyy
Enersensen kotimaan teollisuus-, teräsrakenne- ja pintakäsittelyprojektien liikevaihto tammi-joulukuulta
sekä Empower-yrityskaupassa siirtyneiden teollisuuden kunnossapitopalveluiden liikevaihto elo-joulukuulta.
Empowerista siirtyneiden liiketoimintojen osuus liikevaihdosta vuonna 2020 oli 13,8 miljoonaa euroa.
Loka-joulukuun liikevaihto 2020 oli 22,2 (9,8) miljoonaa euroa.
Smart Industry -liiketoiminnan kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2020 ja oli koko tilikaudella sekä
viimeisellä vuosineljänneksellä hyvällä tasolla. Smart Industry -liiketoiminnan tarjoamien palveluiden
kysyntä jatkunut normaalina läpi vuoden, kausivaihtelut huomioiden.
Koronasta johtuen muutamat asiakkaat siirsivät meriteollisuuden projektien ja teollisuuslaitosten
vuosihuoltojen käynnistyksiä ja toteutuksia. Eniten korona on vaikuttanut kansainvälisten projektien
edistymiseen.
Smart Industry -liiketoiminnan henkilöstön määrä oli 711 (FTE) joulukuun 2020 lopussa.
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Power
Power-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli 18,9 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon sisältyy Empoweryrityskaupan myötä siirtyneiden tuulipuistojen ja sähköverkkojen rakentamis- ja ylläpitopalveluiden
elo-joulukuun liikevaihto. Loka-joulukuun liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa.
Sähköasema-, voimajohto- ja tuulivoimaliiketoiminnan projektit etenivät suunnitelmien mukaisesti.
Katetasojen elpyminen vuoteen 2019 verrattuna jatkui. Myös kunnossapito- ja palveluliiketoiminnan volyymi
ja kannattavuus oli odotusten mukainen.
Tilauskanta kasvoi vuoden loppua kohden voimakkaasti tuulivoiman, sähköasemien ja voimajohtojen
rakentamiseen liittyvissä kokonaisurakoinneissa. Kunnossapito- ja palvelusopimusten osalta uusimme
palvelusopimuksia kaikille merkittäville asiakkaille. Liiketoiminnan palveluiden kysyntä jatkuu vahvana.
Koronan vaikutukset ovat olleet vähäisiä eivätkä hankkeet ole viivästyneet merkittävästi aikatauluistaan.
Virus ei ole aiheuttanut omassa henkilöstössä merkittäviä sairauspoissaoloja.
Power-liiketoiminnan henkilöstön määrä oli 154 (FTE) joulukuun 2020 lopussa.

Connectivity
Connectivity-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli 23,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon sisältyy
Empower-yrityskaupan

myötä

siirtyneiden

liiketoimintojen

elo-joulukuun

liikevaihto.

Loka-joulukuun

liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa.
5G-verkkojen rakentaminen kiihtyi vuoden loppua kohti ja tietoliikenneverkkojen rakentamisen ja ylläpidon
kokonaismarkkinan kysyntä pysyi vahvana. Isojen runkosopimusten kautta tilattujen mobiiliverkkojen ja
kiinteiden verkkojen rakentamisen sekä asennus- ja ylläpitotöiden volyymi pysyi suurena koko vuoden.
Katetasot elpyivät vuoteen 2019 verrattuna.
Joulukuussa 2020 Connectivity-liiketoiminta allekirjoitti merkittävän, noin 70 miljoonan euron arvoisen
jatkosopimuksen Telia Finland Oy:n kanssa.
Koronasta johtuen yksittäisillä maantieteellisillä alueilla kuluttaja-asiakkaille suuntautuvia asennustöitä on
ollut vähemmän. Asennustöiden kokonaismäärä on kuitenkin kasvanut. Virus ei ole aiheuttanut
katsauskaudella omassa henkilöstössä merkittäviä sairaspoissaoloja.
Connectivity-liiketoiminnan henkilöstön määrä oli 345 (FTE) joulukuun 2020 lopussa.

Staff Leasing
Staff Leasing -liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli 13,8 miljoonaa euroa. Loka-joulukuun liikevaihto oli
3,0 miljoonaa euroa.
Liiketoimintayksikkö on keskittynyt tuottamaan henkilöstöpalvelua rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin
Suomessa. Molemmat toimialat kärsivät selkeästi koronapandemiasta ensimmäisen vuosineljänneksen
lopusta aina vuoden loppuun asti. Erityisesti rakennusalan korkea volyyminen kesäkausi jäi toteutumatta
aiempien vuosien tapaan, millä oli negatiivinen vaikutus yksikön koko vuoden liikevaihtoon.
Markkinatilanne huomioiden asiakasuskollisuus säilyi läpi vuoden hyvällä tasolla ja liiketoiminnalle kriittisen
osaavan työvoiman saatavuus pysyi kiitettävänä koko seurantakauden.
Staff Leasing -liiketoiminnan henkilöstön määrä oli 301 (FTE) joulukuun 2020 lopussa.
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International Operations
International Operations -liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli 23,7 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon
sisältyy Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen elo-joulukuun liikevaihto ja Enersensen
kansainvälisten teollisuusprojektien tammi-joulukuun 2020 liikevaihto. Loka-joulukuun 2020 liikevaihto oli
14,0 miljoonaa euroa.
Virossa runkosopimusten kautta tilattujen kanta- ja jakelusähköverkkojen rakentamisen volyymi pysyi
suurena koko vuoden. Asennus- ja ylläpitotöiden volyymit jatkuivat vahvana. Lisäksi Virossa saatiin
päätökseen kolme vuotta kestänyt korkeajännitelinjan rakentamishanke, joka valmistui sovitussa
aikataulussa.
Enersensen Viron yhtiö solmi neljännen vuosineljänneksen aikana uusia korkeajänniteprojektisopimuksia ja
jatkoi sähkönjakelu- ja televerkkojen huoltosopimuksia seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Liettuan yhtiö solmi
ison korkeajännitehankesopimuksen Liettuassa.
Enersensen liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Ranskan liiketoimintojen
liikevaihto palautui koronapandemiaa edeltäneelle tasolle ja taloudellinen tulos nousi ensimmäistä kertaa
positiiviseksi.
Saksassa solmittiin Enersensen ja Siemens-konserniin kuuluvan Siemens Smart Infrastructuren välinen
sopimus. Saksan liiketoimintaa kehitettiin maltillisesti muun muassa koronasta johtuvien rajoitteiden
vuoksi.
Isossa-Britanniassa liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin minimiresurssein koronasta johtuvien rajoitteiden
vuoksi.
Korona ei ole vaikuttanut tilauskertymiin eikä kasvattanut merkittävästi oman henkilöstön
sairauspoissaolojen määrää. Työvoiman liikkuvuus Liettuan, Latvian, Viron, Suomen ja Ruotsin välillä on
toiminut rajoituksista huolimatta. Muualla Euroopassa työvoiman liikkuvuus ei ole ollut kriittistä Enersensen
toimintojen osalta ja näin ollen koronasta syntyneitä työvoiman liikkuvuushaasteita ei ole ilmennyt.
International Operations -divisioonan henkilöstön määrä oli 467 (FTE) joulukuun 2020 lopussa.

YHTIÖKOKOUKSET
Varsinainen yhtiökokous 2020
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Porissa 6.4.2020. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, joka sisälsi
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan
pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja osinkoa ei jaeta.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 2
000 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
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Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen
Kalervo Rötsä sekä uusina jäseninä Markku Kankaala, Herkko Plit ja Petri Suokas. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Eskelinen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. TIlintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hallitukselle annettuja valtuutuksia on kuvattu
tarkemmin kohdassa ‘’Osakkeet ja osakkeenomistajat’’.

Ylimääräinen yhtiökokous 27.7.2020
Enersensen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 27.7.2020. Yhtiökokouksessa päätettiin Empower-konsernin
ostamisen hyväksymisestä, suunnatusta osakeannista, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallituksen
täydentämisestä kahdella uudella jäsenellä.
Yhtiökokous hyväksyi Empower-konsernin ostoa koskevan yrityskaupan.
Yhtiökokous päätti suunnatusta osakeannista, jossa laskettiin liikkeelle yhteensä 3.600.000 kappaletta
Enersensen uusia osakkeita 2,22 euron merkintähintaan. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet
vastasivat noin 37,71 prosenttia kaikista Enersensen osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Osakeanti
toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tarjoamalla osakkeita merkittäviksi
rajoitetulle joukolle yksityissijoittajia heidän antamien merkintäsitoumusten ja hallituksen 2.7.2020
ehdottaman allokaation suhteessa. Osakeannin tarkoituksena oli toteuttaa Empower Oyj:n osakekannan
kauppa ja osakeannissa kerätyt varat käytetään Empower-konsernin käyttöpääoman vahvistamiseen, joten
osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle oli 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.

HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ
Enersense International Oyj:n hallituksen muodostivat 6.4.2020 asti Aaron Michelin, hallituksen
varapuheenjohtaja Sampo Ahonen ja jäsenet Ilkka Starck, Kalervo Rötsä ja Asko Schrey. 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. Sari Helander ja Päivi Jokinen valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi 27.7.2020 pidetyssä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 16 kertaa.
Johtoryhmän muodostivat 14.8.2020 asti toimitusjohtaja Jussi Holopainen, talousjohtaja Risto Takkala,
Värväämö Oy:n toimitusjohtaja Joonas Palosaari sekä Enersense Works Oy:n ja Enersense Painting Oy:n
toimitusjohtaja Jaakko Leivo. Enersense International Oyj laajensi johtoryhmäänsä 14.8.2020, jolloin yhtiön
johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Jussi Holopainen, talousjohtaja Risto Takkala, johtaja Mikko
Vaahersalo, henkilöstöjohtaja Maija Kaski, lakiasiainjohtaja Johanna Nurkkala, Smart Industry -liiketoiminnan
johtaja Jaakko Leivo, Connectivity-liiketoiminta-alueen johtaja Anna Lindén, Power-liiketoiminta-alueen
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johtaja Juha Silvola, Staff leasing -liiketoiminta-alueen johtaja Joonas Palosaari sekä International
Operations -liiketoiminta-alueen johtaja Margus Veensalu. Staff leasing-liiketoiminnan johtaja vaihtui
2.11.2020, jolloin uudeksi liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin Mika Linnamäki. Johtoryhmän
puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Jussi Holopainen.
Johtoryhmä kokoontui 9 kertaa.
Yhtiön palveluksessa vuonna 2020 oli keskimäärin 2101 työntekijää.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Liikkeelle lasketut osakkeet, osakepääoma ja kaupankäynti Enersensen osakkeilla
Enersense International Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North
Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ESENSE (osakesarja FI4000301585).
Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.12.2020) oli 8,30 euroa.
Tilikaudella osaketta vaihdettiin 7 909 569 kappaletta. Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa ei ollut sen
omia osakkeita.
Enersense International Oyj päätti tilikauden aikana 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.
Enersense International Oyj toteutti heinäkuussa 2020 suunnatun osakeannin ylimääräisen yhtiökokouksen
päätöksellä 27.7.2020. Suunnatussa osakeannissa merkityt 3.600.000 uutta osaketta rekisteröitiin
kaupparekisteriin 3.8.2020.

TAMMI-JOULUKUU
2020

Osakkeen korkein
kaupankäyntihinta, €

Osakkeen alin
kaupankäyntihinta, €

Osakkeen viimeisin
kaupankäyntihinta, €

9,00

1,21

8,30

ESENSE

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

31.12.2020
79 246 150,70
1980
9 547 729
7 432 975

31.12.2019
9 218 979,95
710
5 947 729
5 947 729

31.12.2018
19 330 119
799
5 947 729
5 317 066

Hallituksen valtuutukset
Osakeantivaltuutus
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
seuraavasti:
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Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3 000 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa
osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 50
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.
Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista kuten siitä, että merkintähinnan
maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.
Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai
kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja
toteuttamiseksi.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavin ehdoin:
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 590 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq
Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Growth Market Finland -markkinapaikan järjestämässä
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2021 asti.

VOITONJAKOEHDOTUS
Enersense-konsernin emoyhtiön, Enersense International Oyj:n, jakokelpoiset varat oli 17,9 (8,5) miljoonaa
euroa, josta tilikauden voitto on 1,4 (0,0) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa 19.3.2021 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja, että
osinkoa ei makseta vuodelta 2020. Ehdotus perustuu yhtiön rahoitustilanteeseen ja rahoitussopimuksen
mukaisiin rajoituksiin.

Kovenantit
Yhtiö ei täyttänyt Nordea Bank Oyj:n kanssa solmitun rahoitussopimuksen ehtoja vakavaraisuuden osalta
yhtiön omavaraisuusasteen ollessa 14,52 prosenttia. Yhtiön korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen oli
2,47. Nordea Bank Oyj on ilmoittanut, että se ei tule käyttämään oikeuttaan eräännyttää saataviaan
kovenanttirikkomuksen perusteella.
31.12.2020 voimassa olleen rahoitussopimuksen kovenantteja olivat omavaraisuusaste (vähintään 35
prosenttia) ja korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen (enintään 2,5).
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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021
Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 klo 14.00. Yhtiö julkistaa
yhtiökokouskutsun erillisellä tiedotteella.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS: TAMMI-JOULUKUU 2020
Liikevaihto
Enersense International Oyj:n konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 144,5 (58,1) miljoonaa euroa.
Kasvua oli kokonaisuudessaan 86,4 miljoonaa euroa eli 148,8%. Empower-yritysoston myötä tullut
liikevaihdon kasvu oli 74,1 miljoonaa euroa. Kotimaan ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon
orgaaninen kasvu vuoteen 2019 verrattuna oli 12,3 miljoonaa euroa.

Liikevoitto
Konsernin liikevoitto ajalta 1-12/2020 oli 1,6 (-1,9) miljoonaa euroa, eli 1,1 (-3,3) prosenttia liikevaihdosta.
Liikevoiton merkittävä kasvu johtui Empower- yritysoston, projektikannan tervehtymisen ja toimintojen
tehostamisen yhteisvaikutuksesta.

Kulut
Liiketoiminnan kulut olivat ajalla 1-12/2020 yhteensä 140,0 (59,3) miljoonaa euroa, eli 97,2 (102,1) prosenttia
liikevaihdosta.
Materiaali- ja palvelukulut olivat ajalla 1-12/2020 yhteensä 59,3 (16,2) miljoonaa euroa eli 41,0 (27,9)
prosenttia liikevaihdosta.
Henkilöstökulut olivat ajalla 1-12/2020 yhteensä 67,8 (38,8) miljoonaa euroa eli 46,9 (66,9) prosenttia
liikevaihdosta.
Liiketoiminnan muut kulut olivat ajalla 1-12/2020 yhteensä 13,4 (4,3) miljoonaa euroa eli 9,2 (7,4) prosenttia
liikevaihdosta.

Poistot
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat ajalla 1-12/2020 yhteensä
5,5 (1,1) miljoonaa euroa. Poistojen kasvu johtuu pääosin Empower-yrityskaupasta.
Poistojen
kokonaissummasta 3,7 (0,8) miljoonaa euroa aiheutuu liikearvon poistoista.

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot ajanjaksolla 1-12/2020 olivat 349 (17) tuhatta euroa. Rahoituskulut olivat ajanjaksolla
1-12/2020 yhteensä 1 943 (384) tuhatta euroa. Rahoituskuluista 700 tuhatta euroa koostuu
yritysjärjestelyihin liittyvistä kertaluonteisista rahoituskuluista.
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Maksuvalmius ja pääomalähteet
Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2020 olivat 17,8 (1,3) miljoonaa euroa. Konsernilla on käytettävissä 1,7
miljoonan euron rahoituslimiitti, joka oli kokonaisuudessaan nostamatta 31.12.2020.
Korollisten velkojen kokonaismäärä 31.12.2020 oli 19,3 (3,7) miljoonaa euroa, josta 4,2 (1,1) miljoonaa euroa
on pitkäaikaista ja 15,1 (2,7) lyhytaikaista lainaa. Lyhytaikaiset lainat koostuvat käytetyistä 11 miljoonan euron
luottolimiiteistä, 1,6 miljoonan euron factoring-rahoituksesta, 1,5 miljoonan euron ajoneuvorahoituksesta
sekä 1 miljoonan euron muusta korollisesta velasta.
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 101,4 (20,4) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan nettorahavirta ajalla 1-12/2020 oli -4,3 (-2,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan on
vaikuttanut myynti- ja muiden saamisten kasvu 2,3 (2,7) miljoonaa euroa sekä lyhytaikaisten velkojen
vähennys -7,9 (2,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on maksanut Empower-yrityskaupan yhteydessä siirtyneitä
ostovelkoja varoilla, jotka kerättiin heinäkuussa toteutetulla suunnatulla osakeannilla ja uudella
rahoituslimiitillä.
Investointien rahavirta ajalla 1-12/2020 oli 14,2 (-0,7) miljoonaa euroa. Tähän sisältyi Empower Oyj
hankinnasta saadut rahavarat 15,4 miljoonaa euroa.
Rahoituksen rahavirta ajanjaksolla 1-12/2020 oli 6,6 (1,6) miljoonaa euroa. Merkittävimmät rahoituksen
rahavirtaan vaikuttaneet erät olivat osakeanti 8,0 miljoonaa euroa sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennys 2,1
miljoonaa euroa.
Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2020 oli 14,52 (32,3) prosenttia.

TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2021

Yhtiö julkaisee vuonna 2021 seuraavat taloudelliset katsaukset:
●
●
●

1.1.–31.3.2021 liiketoimintakatsaus julkaistaan 4.5.2021.
1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsaus julkaistaan 13.8.2021.
1.1.–30.9.2021 liiketoimintakatsaus julkaistaan 2.11.2021.
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO
Tilinpäätöstiedote on laadittu Suomessa voimassa olevaa kirjanpitolainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa
sekä tilinpäätöksen 31.12.2020 kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tiedot on esitetty First North
-sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa Tilinpäätöstiedotteen 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

10-12/2020

10-12/2019

Muutos %

1-12/2020

1-12/2019

Muutos %

65 988

15 404

328,4

144 454

58 057

148,8

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden var. muutos

348

0

348

0

Valmistus omaan käyttöön

550

0

550

0

Liiketoiminnan muut tuotot

127

82

54,9

1 904

502

279,3

Materiaalit ja muut palvelut
yhteensä

-30 132

-5 032

498,9

-59 298

-16 225

265,5

Poistot ja arvonalentumiset

-3 038

-300

912,7

-5 621

-1 144

391,3

-28 648

-9 632

197,4

-67 761

-38 840

74,5

-6 207

-1 192

420,7

-13 356

-4 277

212,3

117

31

277,4

349

31

1 025,8

Liikevoitto (tappio)

-894

-640

39,7

1 569

-1 897

Rahoitustuotot ja -kulut

-536

-87

516,1

-1 622

-367

341,97

-1 430

-727

96,7

-53

-2 264

4 171,7

Tuloverot

244

-31

11

-46

Laskennallinen vero

-19

67

-128,4

-19

67

-452,6

Vähemmistöosuudet

-19

35

-154,3

-49

109

-322,5

-1 224

-656

86,6

-110

-2 133

1 839,1

(tuhatta euroa)

Liikevaihto

Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta

Tulos ennen veroja

Tilikauden tulos
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KONSERNIN TASE  (tuhatta euroa)

31.12.2020

31.12.2019

Kehittämismenot

3 072

99

Aineettomat oikeudet
Konsernin liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

82
31 341
1 185
1 149

34
3 382
78
0

5
39

5
0

7 897
297
69

550
7
0

2 151

1 235

3

5

Aineet ja tarvikkeet

1 947

373

Keskeneräiset tuotteet

1 673

0

Myyntisaamiset

92

0

Lainasaamiset

987

90

0

268

267

350

23 217

10 014

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Pitkäaikaiset saamiset

Laskennallinen verosaaminen
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

3

35

Muut saamiset

749

297

Siirtosaamiset

6 780

1 939

603

335

17 804

1 276

101 412

20 368

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

31.12.2020

31.12.2019

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)
Tilikauden voitto (-tappio)

80
313
16 280
-2 540
-110

80
313
8 290
339
-2 133

706
2 073
11

-314
0
14

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennalliset verovelat
Muut velat

4 152
389
12

1 104
0
0

Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

15 134
3 593
16 213
15 766
29 340

2 674
0
4 177
1 410
4 414

101 412

20 368

Vähemmistöosuus
Pakolliset varaukset
Konsernireservi

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1.10.-31.12.2020

1.10.-31.12.2019

1.1.–31.12.2020

1.1.–31.12.2019

192

-727

1 569

-2 264

536

87

1 622

367

Suunnitelman mukaiset poistot

3 117

300

5 699

1 144

Muut oikaisut liikevoittoon

-209

0

-280

0

3 635

-340

8 610

-753

-1 029

18

-1 126

-8

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+)

3 016

2 162

-2 262

-2 727

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-)

4 612

-280

-7 879

2 001

Saadut korot ja muut rahoitustuotot

278

3

349

17

Maksetut korot ja muut rahoituskulut

-815

-91

-1 971

-384

59

-112

11

-259

9 756

1 360

-4 267

-2 112

-316

41

-942

-52

41

-30

-95

-464

Investoinnit tytäryrityksiin

0

0

-1 003

0

Empower Oyj konsernin hankinnasta saadut
rahavarat*

0

0

15 439

0

220

0

220

0

1 252

-266

549

-257

1 197

-257

14 168

-774

L
 yhytaikaisten rahoituslainojen lisäys (+),
vähennys (-)

-660

-798

705

1 905

P
 itkäaikaisten rahoituslainojen lisäys (+),
vähennys (-)

-3 045

-350

-2 069

-350

0

0

7 990

0

-3 706

-1 148

6 626

1 555

7 248

-46

16 527

-1 332

Rahavarat tilikauden alussa

10 556

1 322

1 276

2 608

Rahavarat tilikauden lopussa

17 804

1 276

17 804

1 276

(tuhatta euroa)

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut
Rahoitustuotot ja -kulut

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

Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
Investoinnit osakkuusyrityksiin

Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot
Lainasaamisten muutos lisäys (-), vähennys (+)
Investointien rahavirta yhteensä
Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti
Rahoituksen rahavirta yhteensä
Rahavarojen muutos*

*) Q3 2020 liiketoimintakatsauksessa esitettyä rahoituslaskelman esittämistapaa on muutettu tilinpäätökseen 31.12.2020
investointien rahavirran sekä rahavarojen muutoksen osalta.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN SEKÄ VÄHEMMISTÖOSUUKSIEN
MUUTOKSISTA

Tase 1.1.2020

Osakepää
oma

Muu
rahasto

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

80

313

8 290

-1 794

Tilikauden
voitto

Oma pääoma
Yhteensä

Vähemmistöosuus

6 889

-314

Uusmerkintä

7 990

Rahastoanti

7 990

Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon
Muuntoerot

-775

-775

28

28

Edellisen tilikauden voiton siirto
Muut muutokset
Tilikauden voitto/tappio
Tase 31.12.2020

80

313

16 280

-2 540

Tase 1.1.2019

80

313

8 290

335

-110

-110

1 020

-110

14 023

706

9 018

-205

Uusmerkintä
Rahastoanti
Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon

4

Muuntoerot
Edellisen tilikauden voiton siirto

-2 133

-2 133

-109

Tase 31.12.2019

80

313

8 290

335

-2 133

6 889

-314

Tase 1.10.2020

80

313

16 280

-1 754

1 114

16 034

314

Tilikauden voitto/tappio

Uusmerkintä
Rahastoanti
Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon
Muuntoerot

-814

-814

28

28

Edellisen tilikauden voiton siirto
Muut muutokset

-1 224

-1 224

392

-2 540

-110

14 023

706

335

-1 477

7 531

-279

Tilikauden voitto/tappio
Tase 31.12.2020

80

313

16 280

Tase 1.10.2019

80

313

8 290

Uusmerkintä
Rahastoanti
Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon

14

Muuntoerot
Edellisen tilikauden voiton siirto
Tilikauden voitto/tappio
Tase 31.12.2019
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-656

-656

-35

-2 133

6 889
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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)
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon
arvonalentumisia (EBITA)
Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon
arvonalentumisia % (EBITA%)
100 x ((Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon
arvonalentumiset)/liikevaihto)
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta %
100 x (tilikauden voitto (tappio) / liikevaihto)
Omavaraisuusaste
100 x (oma pääoma / taseen loppusumma – saadut ennakot)
Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida omassa pääomassa,
jos vähemmistöosuus on negatiivinen.
Nettovelkaantumisaste
100 x ((korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / oma pääoma)
Oman pääoman tuotto %
(100 x tilikauden tulos) / oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Osakekohtainen tulos EUR
Tilikauden tulos / osakkeiden määrä keskimäärin

Porissa 25. päivänä helmikuuta 2021
Enersense International Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 571 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 242 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
https://enersense.com/fi/sijoittajalle/
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