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Solwers Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 

Solwers Oyj Yhtiötiedote 15.3.2022 klo 10.00 

 

Tilikauden (1.1.-31.12.2021) luvut ovat tilintarkastamattomia (IFRS) 

 

Vahvan kasvun vuosi 

 

Heinä-joulukuu 2021 lyhyesti 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020 ja ovat samaa yksikköä, 

jollei toisin mainita.   

 

• Liikevaihto 22,7 (18,8) miljoonaa euroa  

• Oikaistu liiketulos (EBITA) 2,0 (2,5) miljoonaa euroa 

• Kannattavuutta raportointikaudella laski muutamassa tytäryhtiössä tapahtuneet hankkeiden 

lykkääntymiset ja päättymiset  

• Koronapandemian vaikutukset heijastuivat liiketoimintaan etenkin toisella vuosipuoliskolla 

• Kolme yritysostoa, joista viimeisimmän ELE Engineeringin hankinnan tulosvaikutus näkyy 

vasta 2022 tulosraportoinnissa 

 

 

Tammi-joulukuun 2021 keskeiset tapahtumat  

• Liikevaihto oli 44,7 (32,6) miljoonaa euroa; +36,8 % kasvua pääosin yritysostoista johtuen  

• Oikaistu liiketulos (EBITA) oli 4,7 (4,4) miljoonaa euroa eli 10,5 (13,6) % liikevaihdosta 

• Laskutusaste oli 82,2 (85,7) % 

• Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista ostamalla kolme yhtiötä Suomesta ja kaksi 

Ruotsista 

• Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla, mutta laski jonkin verran viime vuoteen verrattuna 

johtuen tilapäisesti alentuneesta liiketoiminnan volyymista parissa yhtiössä sekä 

lisääntyneistä sairauspoissaoloista koronapandemian vuoksi  

• Nettotulosta 1,7 (2,7) miljoonaa euroa ja siten myös osakekohtaista tulosta 0,20 (0,40) euroa 

rasittivat pääomalainojen osakkeiksi konvertoinnin yhteydessä velkojille maksetut 3,5 

vuoden aikana kertyneet korot 0,7 miljoonaa euroa sekä vieraan pääoman rahoituksen 

sopimusmuutoksesta ja valuuttakurssitappioista aiheutuneet kulut 0,4 miljoonaa euroa 

• Taseen loppusumma on yrityksen laajentumista varten vuoden aikana toimeenpantujen 

osakeantien ja samasta syystä lisääntyneestä velkarahoituksesta johtuen kasvanut 70,4 

(40,0) miljoonaan euroon 

• Pääomarakenne jatkuu vahvana oikaistun omavaraisuusasteen ollessa vuoden lopussa 45,2 

(44,7) % 

• Solwers listautui kesäkuussa First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, 

kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 18.6.2021  

• Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,04 euroa osakkeelta, eli 

yhteensä 350 343,36 euroa. Osinkopolitiikan mukaan osinkoa jaetaan 20–40 % voitosta 
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Avainluvut 

 

 

Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin katsaus 

Vuosi 2021 oli meille työntäyteinen ja merkittävä. Olen 

tyytyväinen ponnisteluihimme ja haluan kiittää henkilöstöämme, 

joka omalla sitoutumisellaan ja ammattitaidollaan on tukenut 

vahvaa kasvuamme. 

 

Liikevaihtomme kasvoi liki 37 prosenttia 44,7 miljoonaan 

euroon. Vahvistimme Solwers-verkostoa viidellä uudella yhtiöllä 

ja osaamistamme 200 asiantuntijalla. Uusista yhtiöistä kaksi 

sijaitsee Ruotsissa ja kolme Suomessa. Ostettujen yhtiöiden 

vuoden 2021 liikevaihto ylitti 19 miljoonaa euroa. Lukkaroinen 

Arkkitehdit tuo mukanaan julkistilojen, kuten sairaalojen ja 

koulujen suunnitteluosaamista ja ELE Engineering on kokenut 

sähkö- ja automaatioratkaisujen suunnittelutoimittaja 

teollisuuden asiakkaille. Falk Construction Management ja 

Inmeco Rakennuskonsultit vahvistavat osaamistamme 

projektijohtamisessa, ja LVI-insinööritoimisto Meskanen on 

ammattilainen omalla alallaan. Lisäksi siirsimme Rockplanin 

SOLWERS KONSERNI

Tuhat euroa 2021 2020 Muutos H2/2021 H2/2020 Muutos

Liikevaihto 44 662 32 649 12 013 22 700 18 755 3 945

EBITDA 5 495 4 970 525 2 482 2 850 -368

EBITDA-% 12,3% 15,2% -2,9% 10,9% 15,2% -4,3%

EBITA 4 708 4 427 281 2 044 2 490 -446

EBITA-% 10,5% 13,6% -3,0% 9,0% 13,3% -4,3%

EBIT 3 371 3 539 -168 1 353 2 004 -651

EBIT-% 7,5% 10,8% -3,3% 6,0% 10,7% -4,7%

Nettotulos 1 672 2 675 -1 004 644 1 606 -962

Nettotulos-% 3,7% 8,2% -4,5% 2,8% 8,6% -5,7%

Osakekohtainen tulos (EPS)1), eur 0,20 0,40 -0,20 0,07 0,25 -0,17

Liikevaihto per henkilö 112 110 3 57 63 -6

Liikevaihdon kasvu 36,8 % 26,5 % 10,3 % 21,0 % 40,4 % -19,4 %

Laskutusaste 82,2 % 85,7 % -3,5 % 82,7 % 87,9 % -5,2 %

Oikaistu oma pääoma 31 750 17 869 13 882 31 750 17 869 13 882

Nettovelka 14 119 12 741 1 378 14 119 12 741 1 378

Omavaraisuusaste, % 45,2% 31,8% 13,4% 45,2% 31,8% 13,4%

Oikaistu omavaraisuusaste, %2)
45,2% 44,7% 0,6% 45,2% 44,7% 0,6%

Taseen loppusumma 70 195 40 017 30 178 70 195 40 017 30 178

Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin 397 297 100 397 297 100

Henkilöstön kokonaismäärä kauden lopussa 571 371 200 571 371 200

1)Vertailukauden ja vuoden 2020 luvuissa huomioitu katsauskaudella tehdyn osaskesplitin vaikutus
2)Pääomalainat rinnastettu omaan pääomaan
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rakennesuunnitteluliiketoiminnan Pontekiin, mikä mahdollistaa paremmin molempien yhtiöiden 

keskittymisen ydinliiketoimintaansa.  

 

Vuoden 2021 oikaistu liiketulos (EBITA) oli 10,5 %. Kannattavuutta heikensivät merkittävän 

projektin peruuntuminen yhdessä tytäryhtiössä sekä muutaman pienemmän projektin 

lykkääntyminen ja tilapäisesti alentunut tilauskanta tilikauden aikana. Loppuvuodesta Omikron-

versio pandemiasta lisäsi sairauspoissaoloja, ja sama trendi on jatkunut vuoden 2022 alussa, mikä 

vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen muutamissa tytäryhtiöissä niin kauan kuin koronasta 

aiheutuneet sairauspoissaolot jatkuvat. 
 

Kevään listautuminen Nasdaq Helsingin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle oli iso 

projekti, joka piti suuren osan organisaatiostamme kiireisenä. Osana projektia neuvottelimme 

tytäryhtiöiden vähemmistöosuuksien ostamisesta, ja järjestelyjen ansiosta Solwersin omistusosuus 

ylittää nyt 90 % kaikissa tytäryhtiöissä Taitotekniikkaa ja Contriaa lukuun ottamatta. Onnistunut 1,2 

miljoonan uuden osakkeen listautumisanti tuotti Solwersille 9,0 miljoonan euron bruttovarat, jotka 

tukevat strategiamme toteuttamista. Samassa yhteydessä yhtiön rahoitusrakennetta myös 

muutettiin konvertoimalla yhtiön taseessa olleet pääomalainat omaksi pääomaksi ja solmimalla 

yhtiön päärahoittajapankin kanssa uusi rahoitussopimus, joka mahdollisti uusien yrityshankintojen 

rahoittamisen osittain vieraalla pääomalla. Lisäksi yksinkertaistimme konsernirakennetta siirtämällä 

kaikkien Ruotsin tytäryhtiöidemme omistukset Solwers Sweden AB:n alle syyskuun lopussa. 

 

Vuoden aikana Solwers-yhtiöillä oli yli 3 800 (2 100) projektia, joista suurin osa on pienehköjä alle 

10 000 euron toimeksiantoja. Merkittävimpiin töihin lukeutuivat muun muassa Arkkitehdit Davidsson 

Tarkelan suunnittelemat Lahden kaupungintalon ja Helsingin Kansallismuseon peruskorjaukset. 

Sama yhtiö osallistui myös Helsingin Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailuun ja 

yhdessä kumppaneidensa voittivat ratkaisulla nimeltä ”Klyyga”, jota kuvattiin omaleimaiseksi ja 

luonteikkaaksi.  

 

Insinööritoimisto Pontek voitti Oulun kaupungin järjestämän kilpailun Hartaansillan suunnittelusta, 

on mukana uuden pääpoliisiaseman rakentamisen suunnittelussa Vantaalla ja Finnmap Infra 

puolestaan vastasi Turun Kehätien kehityshankkeen rakennussuunnitelmasta. Hyvänä esimerkkinä 

tytäryhtiöiden välisen yhteistyön aktiivisuudesta on Kuopiossa sijaitsevan, entiseen luolastoon 

Savilahteen louhittava jättimäinen urheilukeskushanke, jossa Solwers-yhtiöistä mukana ovat 

Arkkitehdit Davidsson Tarkela, Rockplan sekä Pontek arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa.  

 

Ruotsin markkinoilla kysyntä oli tasaisen vahvaa koko vuoden. Pohjois-Ruotsissa Licab tekee töitä 

muun muassa suuressa akkuteollisuushankkeessa, ja Norrbottenin kehittyvällä alueella heidän 

asiakkaitaan ovat muun muassa Trafikverket ja lähikunnat. Eteläisessä Ruotsissa Arkkitehtitoimisto 

Dreem kehittää muiden suunnittelutöidensä ohella 60-luvun pienten betonisten kaupunkien vanhoja 

autioituneita ostoskeskuksia toimistoiksi, kouluiksi ja aktiivisiksi kaupunkikeskuksiksi.  

 

Vastuullisuuden saralla sitouduimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) ja liityimme 

keväällä Global Compact -verkostoon. Tämä sitoumus yhdessä Solwers-yhtiöiden yhteisten 

eettisten ohjeiden, mission, vision ja arvojen kanssa luo raamit toiminnallemme. Pasilan 

kiertotalousprojekti odottaa Helsingin kaupungin päätöstä kiinteistön luovuttamisesta.   

Olemme lisäksi keränneet yhteen toimintatapoja ja -malleja, jaamme parhaita käytäntöjä, ja näin 

vahvistamme visiotamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen 

luovassa ja kestävässä suunnittelussa.  
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Jatkamme vuonna 2022 tytäryhtiöidemme kehittämistä, pyrimme kasvuun ja kannattavuuden 

parantamiseen sekä olemassa olevan ja uuden osaamisen vahvistamiseen. Yritysostoja on 

tarkoitus jatkaa Ruotsissa ja Suomessa, mahdollisesti myös uusilla markkinoilla. Myös pienempiä 

yritysostoja voidaan tehdä paikallisen osaamisen ja kapasiteetin vahvistamiseksi.   

 

Äkillisesti muuttunut geopoliittinen tilanne saattaa näkemyksemme mukaan vaikuttaa toimialojemme 

investointihalukkuuteen tavalla tai toisella ja siihen on varauduttava.  

 

Strategia ja keskipitkän aikavälin tavoitteet 
 

Solwersin strategia perustuu yritysostoihin ja orgaaniseen kasvuun, konsernin houkuttelevuuteen 
hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena 
on jatkaa kasvua ja laajentumista. Myös pienempiä yritysostoja voidaan tehdä tytäryhtiöihin 

paikallisen osaamisen ja kapasiteetin vahvistamiseksi. 
 

Kasvun osalta kaupungistuminen megatrendinä lisää infrastruktuurin maanpäällistä ja maanalaista 

rakentamista. Vastuullisuuden korostuminen toiminnassa, Euroopan nopeutunut vihreä siirtymä, 

uudet kiertotaloushankkeet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset tukevat liiketoiminnan 

kasvua. Lisäksi yhteiskunnan korjausvelka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden 

toteuttamiseen Solwersin kustannustehokkuuteen perustuva strategia ja liiketoimintamalli soveltuvat 

hyvin. 

 

Solwers-toimintamalli tukee yhtiöiden erilaisia kulttuureja, jotka lisäävät työviihtyvyyttä ja edistävät 

innovointia ja luovuutta. Henkilöstölle halutaan myös antaa mahdollisuus oppia ja kehittää taitojaan 

oman alansa osaajien kanssa hallittavan kokoisissa työyhteisöissä.  

 

Solwers Oyj osti loppuvuodesta 2021 ELE Engineering AB:n Ruotsista. Yritysoston myötä Solwers-

yhtiöiden palvelutarjonta laajeni sähkö-, automaatio- ja sähkönsiirtosuunnittelun markkinalle. 

Kasvava sähköntarve, uudet vastuulliset energiantuotantomuodot ja tiukentuvat EU-

energiamääräykset lisäävät kysyntää ja tuovat uusia asiakastoimeksiantoja.  

 

Yhtiö seuraa aktiivisesti geopoliittisen tilanteen kehittymisen vaikutuksia pitäen kuitenkin ennallaan 

listautumisannin yhteydessä yhtiöesitteessä 3.6.2021 julkaisemansa keskipitkän aikavälin 

taloudelliset tavoitteensa, jotka ovat:  

   

· Kasvu: Yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden)  

· Kannattavuus: Yli 12 prosentin EBITA-%  

· Omavaraisuusaste: Yli 40 prosenttia 

 

 

Näkymät  

Investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Julkisen ja yksityisen 

sektorin investoinnit vaikuttavat koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös 

Solwersiin. Palveluportfolion laajentuminen yhdessä Solwers-yhtiöiden liiketoiminnallisen ja 

maantieteellisen jakautumisen kanssa tasapainottaa ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa on tasaista, ja teollisuus- ja 

infrasuunnittelun sekä projektinjohtopalveluiden kysyntä Pohjois-Ruotsissa jatkunee vahvana.  
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Solwers-yhtiöillä ei ole toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa, mutta geopoliittisen tilanteen muutos 

saattaa vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen Suomessa ja Ruotsissa. 

Viime vuonna tehdyt uudet yrityshankinnat kasvattavat Solwersin liikevaihtoa vuonna 2022 ja 

vahvistavat yhtiön osaamista ja markkina-asemaa, ja yritysostoja jatketaan edelleen. 

Painopistealueita liiketoiminnassa ovat kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Tilapäisesti 

alentuneesta tilauskannasta kärsineiden muutaman tytäryhtiön projektikanta on palautunut 

normaalille tasolle ja kannattavuus parantunut alkuvuodesta.  

Koronapandemia on jatkunut edelleen, ja alkuvuodesta henkilöstön sairauspäivien määrä 

omikrontartuntojen vuoksi on kasvanut selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Se vaikuttaa yhtiön 

liikevaihtoon ja tulokseen niin kauan kuin koronasta aiheutuneet sairauspoissaolot jatkuvat. 

  

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 

Solwers Oyj:n liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 12,0 (6,8) miljoonalla eurolla pääosin 

yrityshankinnoista johtuen. Suhteellisesti liikevaihdon kasvu oli 36,8 (26,5) %. 

Liiketoimintakulujen 41,7 (29,4) suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 93,4 (90,0) %. Kulujen 

suhteellinen kasvu johtui pääasiassa muutamasta menneen kahden vuoden aikana tavoitetasoa 

alhaisemman kannattavuuden omaavan yhtiön hankinnasta ja kuluneen vuoden aikana parissa 

tytäryhtiössä lykkääntyneistä projekteista sekä niissä tilapäisesti alentuneesta tilauskannasta 

johtuvasta liikevaihdon vähenemisestä. 

Edellä mainitusta johtuen EBITA-% jäi 3,0 %-yksikköä edellisvuoden tasoa alhaisemmaksi päätyen 

10,5 (13,6) %:iin. Pääasiassa samasta syystä EBIT-% jäi niin ikään 3,3 %-yksikköä edellisvuoden 

tason alle päätyen 7,5 (10,8) %:iin. 

Rahoituksen nettokulut kasvoivat edellisvuodesta 1,2 miljoonaa euroa ollen 1,3 (0,1) miljoonaa 

euroa. Kasvu johtui pääasiassa kuluksi kirjatuista pääomalainojen koroista 0,8 (0,0) miljoonaa euroa 

ja yhtiön päärahoittajapankin kanssa solmitusta uudesta rahoitussopimuksesta aiheutuneista 0,1 

(0,0) miljoonaa euroa. Lisäksi rahoituskuluja kasvatti Ruotsin kruunun määräisten lainojen ja 

Ruotsin tytäryhtiön rahoituksesta johtuneet nettomääriset valuuttakurssitappiot 0,2 (0,0) miljoonaa 

euroa. 

Pääasiassa edellä mainituista syistä johtuen tilikauden voitto jäi 1,0 miljoonaa euroa alle 

edellisvuoden tason päätyen 1,7 (2,7) miljoonaan euroon. 

 

Tase ja rahoitus 

Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 70,4 (40,0) miljoonaa euroa. Kokonaisvarojen kasvu 

johtui yrityksen laajentumista varten vuoden aikana toteutetuista osakeanneista ja samaa 

tarkoitusta varten lisätystä velkarahoituksesta. 

Yhtiöön sijoitettua pääomaa kasvatettiin tilivuoden aikana vahvistamalla eri osakeannein yhtiön 

omaa pääomaa ja lisäämällä vieraan pääoman rahoitusta. Tasapainoisen varojen lisäyksen 

ansiosta omavaraisuusaste (oikaistu) pysyi kiitettävällä tasolla ollen vuoden lopussa 45,2 (44,7) %. 

Yhtiön omaa pääomaa vahvistettiin vuoden aikana yhteensä 24,9 miljoonalla eurolla. Tästä 12,0 

miljoonaa euroa toteutettiin maksullisin osakeannein, josta 9,0 miljoonaa euroa muodostui 

listautumisannista saaduista bruttovaroista. Loppuosa, eli 12,9 miljoonaa euroa muodostui eri 
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maksuttomista suunnatuista anneista liittyen pääomalainojen konvertointiin, vähemmistöosuuksien 

hankintaan, yrityshankintoihin ja avainhenkilöstöantiin. 

Korolliset velat olivat vuoden päättyessä 26,8 (19,2) miljoonaa euroa, josta lainoja rahoituslaitoksilta 

15,8 (8,1) miljoonaa euroa, yrityskaupoista syntynyttä kauppahintavelkaa 5,9 (2,4) miljoonaa euroa, 

leasingvelkoja 4,3 (3,3) miljoonaa euroa, muita korollisia velkoja 0,8 (0,3) miljoonaa euroa ja 

pääomalainoja 0,0 (5,1) miljoonaa euroa. 

Yhtiön nettovelka oli vuoden lopussa 14,1 (12,7) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden 

lopussa 12,6 (6,1) miljoonaa euroa. 

 

Kassavirta 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli positiivinen +4,7 (+4,3) miljoonaa euroa, investointien 

nettorahavirta negatiivinen -11,4 (-2,7) miljoonaa euroa ja rahoituksen nettorahavirta positiivinen 

+13,3 (+0,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirtaa vähensivät maksetut pääomalainojen 

korot -0,8 (-0,0) miljoonaa euroa sekä uudesta rahoitussopimuksesta aiheutuneiden kulujen maksu 

-0,1 (-0,0) miljoonaa euroa. 

Investointeihin käytetyistä rahavaroista pääosa muodostui yrityshankinnoissa käytetyistä 

nettorahavaroista -10,0 (-2,5) miljoonaa euroa sekä tytäryhtiöiden määräysvallattomien osakkeiden 

hankinnassa käytetyistä rahavaroista -0,9 (-0,0) miljoonaa euroa. 

Rahoituksen tulorahavirrasta 9,0 (0,0) miljoonaa euroa muodostui listautumisannissa saaduista 

bruttotuloista, 3,6 (0,7) miljoonaa euroa muista maksullisista osakeanneista saaduista rahavaroista 

ja 15,0 (2,2) miljoonaa euroa nostetuista rahoituslaitoslainoista. 

Listautumisannin kuluja yhtiö maksoi -0,9 (0,0) miljoonaa euroa, kun muista maksullisista 

osakeanneista maksetut kulut olivat -0,2 (0,0) miljoonaa euroa. 

Velkoja yhtiö lyhensi tilivuoden aikana yhteensä -11,2 (-3,4) miljoonaa euroa, josta 

rahoituslaitoslainojen lyhennykset olivat -8,0 (-1,4) miljoonaa euroa, leasingvelkojen lyhennykset      

-1,9 (-1,1) miljoonaa euroa ja muiden korottomien velkojen lyhennykset -1,3 (-1,0) miljoonaa euroa. 

Osinkoja maksettiin yhteensä -2,0 (-0,6) miljoonaa euroa, josta -0,5 (-0,2) miljoonaa euroa 

emoyhtiön osakkeenomistajille. 

 

Toteutetut yrityskaupat 

Solwersin kasvustrategiaa perustuu järjestelmällisen yritysostosuunnitelman toteuttamiseen. Yhtiö 

hankki helmikuussa 2021 rakentamisen asiantuntijapalveluja tarjoavan Inmeco Oy 

Rakennuskonsultit yhtiön koko osakekannan. Inmecon vuoden 2021 liikevaihto oli vajaa 1,8 (1,5) 

miljoonaa euroa ja se työllisti keskimäärin 16 (13) henkilöä.  

Toukokuussa Solwers osti LVI-insinööritoimisto Meskanen Oy:n koko osakekannan. Meskasen 

vuoden 2021 liikevaihto oli 1,1 (1,0) miljoona euroa ja se työllisti keskimäärin 10 (9) henkilöä. Tämä 

yritysosto täydentää konsernin osaamista teknisessä LVI-suunnittelussa. Marraskuussa yhtiö hankki 

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n koko osakekannan. Vuonna 2021 Lukkaroinen työllisti keskimäärin 73 

(67) henkilöä ja liikevaihto oli 6,5 (6,0) miljoonaa euroa.  

Solwers osti lisäksi kaksi yhtiötä Ruotsista. Falk Construction Management AB, joka työllisti vuonna 

2021 keskimäärin 16 (13) henkilöä ja jonka liikevaihto oli 3,5 (3,1) miljoonaa euroa, vahvistaa 
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Solwers-yhtiöiden projektijohdon ja rakennesuunnittelun tarjontaa Tukholman alueella. Joulukuun 

lopussa hankittiin ELE Engineering AB, jonka henkilöstömäärä vuonna 2021 oli keskimäärin 77 (76) 

ja liikevaihto 6,5 (6,3) miljoonaa euroa. Västeråsissa toimiva ELE Engineering tarjoaa 

kokonaisvaltaista sähkö-, sähkönsiirto- ja automaatiosuunnittelua teollisuudelle ja laajentaa täten 

Solwers-yhtiöiden palvelutarjontaa energian tuotantoon liittyvään konsultointiin. Alan osaamisen 

kysyntä on kasvussa, sillä omaa paikallista energiantuotantoa halutaan vahvistaa. 

 

Henkilöstö, hallitus ja johto 

Solwers-yhtiöiden keskimääräinen henkilöstömäärä tilivuoden aikana oli 397 (297), josta emoyhtiön 

palveluksessa oli keskimäärin 5 (4) henkilöä. Kauden lopussa yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 

571 (371) henkilöä.  

Hallitus 

22.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen viisi jäsentä: 

Leif Sebbas (hallituksen puheenjohtaja), Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar sekä 

Emma Papakosta. Saman kokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 

2 000 euroa kokoukselta.  

Varsinainen yhtiökokous valitsi yrityksen tilintarkastajana jatkamaan Tilintarkastusyhteisö Revico 

Grant Thornton Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Satu Peltonen. 

Yhtiön johto 

Solwers Oyj:n toimitusjohtaja on Stefan Nyström, joka toimi myös toisen Solwers-yhtiön Finnmap 

Infra Oy:n toimitusjohtajana 1.1.-3.6.2021. Roger Lindqvist on yhtiön talousjohtaja, Taina Erkkilä 

toimii viestintäjohtajana (ja HR-johtaja Nina Nikanderin vanhempainvapaan sijaisena) ja Olli Kuusi 

lakiasiainjohtajana. Suomen ja Ruotsin liiketoimintojen johtoryhmiin kuuluvat Solwers Oyj:n johdon 

lisäksi tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.  

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Osakemäärän muutokset 

Vuoden 2021 lopussa Solwers Oyj:n osakekanta muodostui yhteensä 8 621 043 osakkeesta, josta 

41 220 osaketta oli yhtiön omassa hallussa. Keskimääräinen osakemäärä vuoden aikana oli  
7 239 224. 

ELE Engineering AB hankinnan yhteydessä yhtiö suuntasi myyjille yhteensä 178 761 osaketta, jotka 

rekisteröitiin 31.1.2022. Yhtiön osakekanta muodostuu tämän jälkeen yhteensä 8 799 804 

osakkeesta, josta 41 220 osaketta on yhtiön omassa hallussa. 

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja sen rekisteröity osakepääoma oli 1 000 000 euroa. 

Kaupankäynti osakkeilla 

Osakkeen päätöskurssi 31.12.2021 oli 8,30 euroa. Solwers Oyj:n markkina-arvo oli tilikauden 

päättyessä 72,7 miljoonaa euroa.  
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021 

Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 2 266 osakkeenomistajaa. Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa 

tilikauden päättymispäivänä on listattu alla olevassa taulukossa:  
 

 

 
OSAKKEET  

 
       %-OSUUS 

  

FINNMAP ENGINEERING OY 3 622 661 42.0 % 

CEB INVEST OY 737 690 8.6 % 

KESKINÄINEN 
TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 381 922 4.4 % 

NYSTRÖM STEFAN 312 000 3.6 % 
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AKTIA 
MIKRO MARKKA 281 481 3.3 % 

SEBBAS LEIF OLAV 266 540 3.1 % 

SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI 
PIENYHTIÖT 261 481 3.0 % 

JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY 133 940 1.6 % 
KESKINÄINEN 
TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO 130 000 1.5 % 

WIP NORDIC EQUITY 110 000 1.3 % 

   

10 Suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 6 237 715 72.4 % 

   
Hallintarekisteröidyt osakkeet 578 548 6.7 % 

   

Muut osakkeenomistajat 1 804 780 20.9 % 

   
Osakkeita yhteensä 8 621 043 100.0 % 

   
Joista yhtiön hallussa olevat osakkeet 41 220 0.5 % 
 

   

Varsinainen yhtiökokous 22.4.2021 ja hallituksen voimassa olevat valtuudet 
 

22.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilinpäätöksen ja 

myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että 

tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa yhteensä 535.338,38 euroa eli 2,06 euroa 

osakkeelta (6.5.2021 toteutetun 1:20 osakesplitin jälkeen 0,103 euroa osakkeelta). Loput vuoden 

2020 tuloksesta 580.963,43 euroa yhtiökokous päätti siirtää yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille.  

  

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Leif Sebbas (hallituksen puheenjohtaja), Hanna-Maria 

Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar sekä Emma Papakosta.   

  

Yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä vastaamaan Nasdaq First North Growth 

Market Finland -markkinapaikan vaatimuksia. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen hakemaan 

yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -

markkinapaikalle sekä päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista (ns. osakesplit), jossa 

kullekin yhtiön osakkeenomistajalle annettiin vastikkeetta yhtiön uusia osakkeita heidän 
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omistusosuutensa mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin 19 yhtiön uutta 

osaketta. Osakesplit toteutettiin 6.5.2021. 

  

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 

§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta 

yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään  

4 166 667 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Hallitus voi käyttää valtuutusta 

yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön 

kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen 

perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen.   

 

Osakeantivaltuutusta oli 31.12.2021 jäljellä 1 115 263 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 

osaketta. Valtuutus on voimassa 30.4.2023 saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 

päättämään myös omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, kuitenkin niin, että 

valtuutus on voimassa 18 kuukautta 22.10.2022 saakka.  

 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Yhtiön listautumisen yhteydessä 4.6.2021 julkaisemassa yhtiöesitteessä on esitelty laajasti yhtiön 

toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä.  

Yhtiön näkemyksen mukaan esitteessä esitetyt Solwers-yhtiöiden toimintaympäristöön liittyvät riskit 

ovat muuttuneet kärjistyneen geopoliittisen tilanteen johdosta, mikä kasvattaa epävarmuutta 

markkinoilla ja saattaa vaikuttaa investointiaktiivisuuteen päämarkkina-alueilla.  

Julkisen ja yksityisen sektorin investointien määrä vaikuttaa koko suunnittelualan työllisyyteen ja 

kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin.  

Henkilöstöön liittyen epävarmuustekijä on ammattitaitoisen, osaavan henkilöstön saatavuudessa ja 

sitouttamisessa. Lisäksi koronapandemian aiheuttamat lisääntyneet sairauspoissaolot aiheuttavat 

epävarmuutta. 

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

 

Yhtiö tiedotti 30.12.2021 ostavansa ELE Engineering AB:n koko osakekannan. Kauppahinnasta osa 

sovittiin suoritettavaksi yhtiön uusilla osakkeilla, jotka myyjät merkitsevät suunnatussa 

osakeannissa.  

178 761 uutta osaketta rekisteröitiin 31.1.2021, minkä jälkeen yhtiön osakemäärä  

on 8 799 804 osaketta. 

Kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First 

North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 1.2.2022. Myyjän arvo-osuustilille kirjattiin 

uusia osakkeita koskeva 18 kuukauden luovutusrajoitus. 

Hallituksen voitonjakoesitys 

 

Solwers Oyj:n jakokelpoiset varat ovat tilikauden 2021 päättyessä 32 490 306,98 euroa, josta 

tilikauden tappio on 883 403,88 euroa. 
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Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään kertyneiden voittovarojen tilille ja 

että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkona 0,04 euroa osakkeelta, eli yhteensä 350 343,36 

euroa. 

 

Taloudellinen tiedottaminen 

 

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan 29.3.2022. Varsinainen yhtiökokous on 

suunniteltu pidettäväksi 21.4.2022.  

 

Yhtiö julkaisee 15.9.2022 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2022. Tilinpäätös ja 

toimintakertomus sekä puolivuosikatsaus julkaistaan yhtiötiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla 

osoitteessa Raportit ja esitykset — Solwers OYJ.   

 

 

Tiedotustilaisuus 

 

Yhtiö järjestää sijoittajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun englanninkielisen tiedotustilaisuuden 

15.3.2022 klo 11.00 alkaen. Webcast-tilaisuutta voi seurata osoitteessa 

https://solwers.videosync.fi/results-2021. Sekä tilaisuuden tallenne että esitysmateriaali ovat 

jälkikäteen saatavilla osoitteesta www.solwers.fi/ 

 

 

Espoossa 15.3.2022 

Solwers Oyj 

Hallitus 

 

  

https://solwers.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/
https://solwers.videosync.fi/results-2021
http://www.solwers.fi/
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Lisätietoja 

 

Solwers Oyj, Taina Erkkilä, viestintäjohtaja, p. +358 400 153 099  

 

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358 405 886 769  

 

 

Solwers lyhyesti 

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien 

asiantuntijayritysten muodostama konserni, jolla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. 

Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 22 operatiivisen yhtiönsä 
kautta työllistäen lähes 600 asiantuntijaa. Yhtiöt ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen 
konsultoinnin, sähkö- ja automaatiotekniikan ratkaisujen, ympäristövaikutusten valvonnan, 

projektinjohtamisen ja -valvonnan sekä kiertotalouden ja digitaalisten palvelujen tarjoamiseen. 
Yhtiöiden asiakaskunta on laaja ja koostuu sekä julkisista organisaatioista että yksityisistä 

rakennuttajista, kuten rakennus- ja kiinteistöyhtiöistä. 

 

  

Jakelu:  

Nasdaq Helsinki  

Keskeiset tiedotusvälineet  

www.solwers.fi 

 

  

http://www.solwers.fi/
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Laadintaperiaatteet    
  

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton ja siinä esitetyt luvut on laadittu kansainvälisen 

tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti, ja sen laadintaperiaatteet ovat samat kuin yhtiön 

julkaisemassa vuoden 2020 tilinpäätöksessä, joka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa 

https://www.solwers.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/. 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Yksittäisten lukujen 

yhteenlaskettu summa saattaa pyöristyksen vuoksi poiketa esitetystä summaluvusta.  

Yhtiö esittää yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa 

taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa yhtiön johdolle, sijoittajille sekä muille 

tahoille.  

Yhtiön käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ja niiden laskentaperiaatteet on esitetty jäljempänä 

osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat. 

 

 

Taloudellisten tietojen vertailukelpoisuus 

 

Koska yritysostot ovat keskeinen osa Solwersin liiketoimintastrategiaa, on niiden vaikutusten 

huomioiminen tärkeässä roolissa yhtiön liikevaihdon volyymin, kasvun ja tuloksellisuuden 

mittaamisessa. Vuosittaiset yritysostot voivat muodostaa olennaisen osan konsernin koon, sen 

tuloksen ja kannattavuuden muutoksesta vertailukauteen ja edellisen vuoden tilinpäätökseen 

verrattaessa. 

Koska tilikauden aikana hankitut yhtiöt yhdistellään konserniin niiden hankintapäivästä alkaen, 

konsernitilinpäätöksen tuloslaskelma ei sisällä tilikauden aikana hankittujen yhtiöiden 

tuloslaskelmaeriä niiden hankintaa edeltävältä ajalta eikä siten anna hankintavuoden osalta oikeaa 

kuvaa konsernin muodostaman taloudellisen kokonaisuuden koosta katsauskauden 

päättymispäivänä.  

 

  

https://www.solwers.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/
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Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 

 

 
  

SOLWERS KONSERNI

Tuhat euroa 2021 2020 H2/2021 H2/2020

LIIKEVAIHTO 44 662 32 649 22 700 18 755

Liiketoiminnan muut tuotot 423 284 264 184

Materiaalit ja palvelut -6 302 -5 154 -3 657 -3 429

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -27 138 -19 347 -13 385 -10 691

Poistot ja arvonalentumiset -2 124 -1 431 -1 129 -846

Liiketoiminnan muut kulut -6 150 -3 462 -3 440 -1 969

LIIKEVOITTO 3 371 3 539 1 353 2 004

Rahoitustuotot ja -kulut -1 266 -105 -238 13

VOITTO ENNEN VEROJA 2 105 3 434 1 115 2 017

Tuloverot -433 -759 -471 -411

KAUDEN VOITTO 1 672 2 675 644 1 606

Kauden voitto

Emoyhtiön omistajille 1 437 1 735 521 1 079

Määräysvallattomille omistajille 235 940 123 526

Osakekohtainen tulos (euroa)

Tulos/osake, laimentamaton 0,20 0,40 0,07 0,25

Tulos/osake, laimennettu 0,20 0,40 0,07 0,25

Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 1)

Laimentamaton 7 239 224 4 349 576 7 260 801 4 392 200

Laimennettu 7 239 224 4 349 576 7 260 801 4 392 200

1)Vertailukauden ja vuoden 2020 luvuissa huomioitu katsauskaudella tehdyn osaskesplitin vaikutus

Muut laajan tuloslaskelman erät

Erät, jotka voidaan myöhemmin kirjata tulosvaikutteisesti

Muuntoerot 80 21 -20 18

KAUDEN LAAJAN TULOSLASKELMAN TULOS 1 752 2 696 624 1 624

Kauden laajan tuloslaskelman tulos

Emoyhtiön omistajille 1 516 1 748 502 1 088

Määräysvallattomille omistajille 235 949 122 535
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Konsernitase, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 

 

 

  

SOLWERS KONSERNI

Tuhat euroa 31.12.2021 31.12.2020 30.6.2021 30.6.2020

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet 34 421 19 019 22 164 12 669

Aineelliset hyödykkeet 5 850 2 791 2 704 1 458

Sijoitukset 1 898 1 568 1 574 1 634

Saamiset 1 410 537 1 509 535

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 43 580 23 915 27 950 16 296

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 163 262 150 957

Saamiset 13 637 9 428 10 661 5 612

Sijoitukset 332 311 304 271

Rahavarat 12 642 6 101 17 130 5 667

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 26 774 16 102 28 246 12 506

VARAT YHTEENSÄ 70 354 40 017 56 196 28 803

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 1 000 1 000 1 000 1 000

Osakeanti 1 453 3 332 0 0

Ylikurssirahasto 20 20 20 20

Muut rahastot 29 676 2 841 27 638 1 463

Kertyneet voittovarat -2 326 1 522 -1 165 1 656

Tilikauden voitto 1 437 1 735 916 656

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 259 10 450 28 409 4 795

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUS 649 2 292 475 1 651

VELAT

Pitkäaikaiset velat 20 309 14 102 13 992 8 806

Lyhytaikaiset velat 18 136 13 172 13 320 13 552

VELAT YHTEENSÄ 38 445 27 275 27 312 22 357

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 70 354 40 017 56 196 28 803
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 

 

  

SOLWERS KONSERNI

Tuhat euroa 2021 2020 H2/2021

Liiketoiminnan rahavirta 

Kauden voitto 1 672 2 675 644

Oikaisut

Poistot ja arvonalentumiset 2 124 1 431 1 129

Rahoitustuotot ja -kulut 1 266 105 238

Tuloverot 597 759 634

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot -274 -26 -264

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot ja romutukset 234 0 230

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 618 4 945 2 611

Käyttöpääoman muutos

Vaihto-omaisuuden muutos 98 294 -13

Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos 1 470 -1 260 1 721

Lyhytaikaisten sijoitusten muutos -20 31 -30

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -224 764 -671

Nettokäyttöpääoman muutos yhteensä 1 324 -171 1 007

Rahoituserät ja tuloverot

Rahoituslaitoslainoista ja muista korollisista veloista maksetut korot -949 -244 -139

Leasingveloista maksetut korot -106 -78 -48

Saadut korot 4 7 -5

Muut maksetut ja saadut rahoituserät (netto) -20 9 151

Maksetut tuloverot -1 187 -180 -649

Liiketoiminnan nettorahavirta 4 685 4 288 2 927

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -552 -131 -99

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -259 -165 -259

Investoinnit muihin pitkäaikaisiin varoihin (netto) -307 6 -301

Pitkäaikaisten varojen myynnistä saadut tulot 612 49 478

Liiketoimintojen yhdistämiset -10 004 -2 512 -9 850

Määräysvallattomien omistusosuuksien hankinta -913 9 0

Investointien nettorahavirta -11 424 -2 745 -10 032

Rahoituksen rahavirta

Listautumisannista saadut rahavarat (brutto) 8 951 0 0

Listautumisannista maksetut kulut -864 0 -125

Muista osakeanneista saadut varat 3 601 659 0

Nostetut pääomalainat -187 0 -45

Nostetut lainat rahoituslaitoksilta 15 038 2 230 5 031

Muiden korollisten velkojen nettomuutos -51 0 -36

Pääomalainojen lyhennys 0 -600 0

Rahoituslaitoslainojen lyhennys -7 999 -1 399 -218

Leasingvelkojen lyhennys -1 902 -1 050 -930

Korottomien velkojen lyhennys -1 309 -980 -86

Maksetut osingot -1 998 -636 -976

Rahoituksen nettorahavirta 13 280 224 2 616

Rahavarojen muutos 6 541 1 766 -4 488

Rahavarat kauden alussa 6 101 4 335 17 130

Rahavarat kauden lopussa 12 642 6 101 12 642
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 
  

SOLWERS KONSERNI

TILIKAUSI 2021

Tuhat euroa

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osake-

pääoma Osakeanti

Ylikurssi-

rahasto

Muut

sidotut 

rahastot

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet 

voittovarat

YHTEENS

Ä

Määräys-

vallatto-

mien

omistajien

 osuus

OMA 

PÄÄOMA

YHTEENS

Ä

Avaava tase 1.1. 1 000 3 332 20 22 2 818 19 3 239 10 450 2 292 12 742

Laaja tulos

Kauden voitto - - - - - - 1 437 1 437 235 1 672

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot - - - - - 79 - 79 1 80

Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen 0 0 0 0 0 79 1 437 1 516 235 1 752

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa

Liiketoimintojen yhdistämiset - 1 453 - - 1 800 - - 3 253 - 3 253

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 4.3.2021 - - - - 1 766 - -2 617 -851 -318 -1 169

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 4.5.2021 - - - - 1 427 - -1 391 35 -982 -947

Määräysvallattomien omistajien osuuden lisäys - - - - - - -26 -26 26 0

Määräysvallattomien omistajien osuuden vähennys - - - - - - 3 3 -3 0

Oikaisu edellisvuoteen - - - - - - -45 -45 117 73

Osakeanti 21.12.2020-10.1.2021 - -3 332 - - 3 824 - - 492 - 492

Alennus (10 %) henkilöstölle; osakeanti 21.12.2020-10.1.2021 - - - - -36 - - -36 - -36

Suunnattu anti avainhenkilöstölle 4.5.2021 - - - - 990 - - 990 - 990

Suunnattu anti ankkurisijoittajille 10.5.2021 - - - - 3 000 - - 3 000 - 3 000

Suunnattu anti pääomalainojen velkojille 10.5.2021 - - - - 5 126 - - 5 126 - 5 126

Listautumisanti 7.-14.6.2021 - - - - 9 000 - - 9 000 - 9 000

Alennus (10 %) avainhenkilöstölle; listautumisanti 7.-14.6.2021 - - - - -49 - - -49 - -49

Osakeantien kulut - - - - - - -1 051 -1 051 - -1 051

Osingonjako - - - - - - -535 -535 -718 -1 254

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä 0 -1 879 0 0 26 849 0 -5 663 19 307 -1 878 17 429

Muut muutokset - - - -14 - - - -14 - -14

Muut muutokset yhteensä 0 0 0 -14 0 0 0 -14 0 -14

Päättävä tase 31.12. 1 000 1 453 20 9 29 667 98 -987 31 260 649 31 909

SOLWERS KONSERNI

TILIKAUSI 2020

Tuhat euroa

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osake-

pääoma Osakeanti

Ylikurssi-

rahasto

Muut

sidotut 

rahastot

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet 

voittovarat

YHTEENS

Ä

Määräys-

vallatto-

mien

omistajien

 osuus

OMA 

PÄÄOMA

YHTEENS

Ä

Avaava tase 1.1. 1 000 0 20 0 1 463 7 1 699 4 189 1 662 5 851

Laaja tulos

Kauden voitto - - - - - - 1 735 1 735 940 2 675

Muut laajan tuloksen erät

Liiketoimintojen yhdistämiset - - - - - - - - -26 -26

Muuntoerot - - - - - 12 - 12 9 21

Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen 0 0 0 0 0 12 1 735 1 748 923 2 670

Liiketoimet osakk.omist. kanssa

Liiketoimintojen yhdistämiset - - - 22 1 355 - -24 1 354 158 1 511

Määräysvallattomien omistajien osuuksien lisäys - - - - - - -11 -11 11 0

Määräysvallattomien omistajien osuuksien vähennys - - - - - - 10 10 -10 0

Osakeanti - 3 332 - - - - - 3 332 - 3 332

Osingonjako - - - - - - -170 -170 -452 -622

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä 0 3 332 0 22 1 355 0 -196 4 514 -293 4 221

Päättävä tase 31.12. 1 000 3 332 20 22 2 818 19 3 239 10 450 2 292 12 742

SOLWERS KONSERNI

H2/2021

Tuhat euroa
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OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osake-

pääoma Osakeanti

Ylikurssi-

rahasto

Muut

sidotut 

rahastot

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet 

voittovarat

YHTEENS

Ä

Määräys-

vallatto-

mien

omistajien

 osuus

OMA 

PÄÄOMA

YHTEENS

Ä

Avaava tase 1.7. 1 000 0 20 22 28 667 -1 -1 300 28 409 475 28 884

Laaja tulos

Kauden voitto - - - - - 521 521 123 644

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot - - - - - 99 - 99 1 100

Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen 0 0 0 0 0 99 521 621 124 744

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa

Liiketoimintojen yhdistämiset - 1 453 - - 1 000 - - 2 453 - 2 453

Määräysvallattomien omistajien osuuden vähennys - - - - - - 3 3 -3 0

Edellisen vuoden oikaisu - - - - - - -211 -211 284 73

Osingonjako - - - - - - - - -231 -231

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä 0 1 453 0 0 1 000 0 -209 2 244 51 2 295

Muut muutokset - - - -14 - - - -14 - -14

Muut muutokset yhteensä 0 0 0 -14 0 0 0 -14 0 -14

Päättävä tase 31.12. 1 000 1 453 20 9 29 667 98 -987 31 260 649 31 909

SOLWERS KONSERNI

H2/2020

Tuhat euroa

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osake-

pääoma Osakeanti

Ylikurssi-

rahasto

Muut

sidotut 

rahastot

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto

Muunto-

erot

Kertyneet 

voittovarat

YHTEENS

Ä

Määräys-

vallatto-

mien

omistajien

 osuus

OMA 

PÄÄOMA

YHTEENS

Ä

Avaava tase 1.7. 1 000 0 20 0 1 463 -5 2 317 4 795 1 651 6 446

Laaja tulos

Kauden voitto - - - - - - 1 079 1 079 526 1 606

Muut laajan tuloksen erät

Liiketoimintojen yhdistämiset - - - - - - - - -26 -26

Muuntoerot - - - - - 9 - 9 9 18

Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen 0 0 0 0 0 9 1 079 1 088 510 1 598

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa

Liiketoimintojen yhdistämiset - - - 22 1 355 - -24 1 354 158 1 511

Määräysvallattomien omistajien osuuksien vähennys - - - - - - 37 37 -2 34

Osingonjako - 3 332 - - - - -170 3 162 -9 3 153

Muuntoerot - - - - - 15 - 15 -15 -

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä 0 3 332 0 22 1 355 15 -157 4 567 131 4 698

Päättävä tase 31.12. 1 000 3 332 20 22 2 818 19 3 239 10 450 2 292 12 742
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Tunnuslukujen laskentakaavat  

 

Liikevaihto per henkilö   Liikevaihto / henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin   
Kasvu Viimeksi päättyneen raportointikauden liikevaihdon 

kasvu verrattuna edellisvuoden saman ajanjakson 

liikevaihtoon 

  

Laskutusaste     Konserniyhtiöiden myyntikatteiden Σ / (yhtiö1 

myyntikate / yhtiö1 laskutusaste) + (yhtiö2 

myyntikate / yhtiö2 laskutusaste) + … + 

(yhtiön myyntikate / yhtiön laskutusaste) 

 

jossa n = konserniyhtiöiden määrä, joilla 

laskutusaste on soveltuva tunnusluku   
EBITDA    Käyttökate = EBIT + aineellisten ja aineettomien 

hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset  

  
EBITDA-%    Käyttökate-% = (EBIT + aineellisten ja aineettomien 

hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset) / 

liikevaihto x 100  

  
EBITA    Oikaistu EBIT ilman aineettomien hyödykkeiden ja 

vuokrattujen toimitilojen poistoja ja 

arvonalennuksia = EBIT + aineettomien 

hyödykkeiden ja vuokrattujen toimitilojen poistot + 

arvonalentumiset   
 

EBITA-%   Oikaistu EBIT-% = (Liiketulos + aineettomien 

hyödykkeiden ja vuokrattujen toimitilojen poistot 

+ arvonalentumiset) / liikevaihto x 100  

  
EBIT    Liiketulos  

  
EBIT-%   EBIT / liikevaihto x 100  

  
Nettotulos   Tilikauden voitto/tappio  

  
Nettotulos-%   (Tilikauden voitto/tappio) / liikevaihto x 100  

  
EPS   

  

Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön 

osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden 

nettotuloksesta / keskimääräinen ulkona olevien 

osakkeiden määrä tilikauden aikana  

  
Oikaistu oma pääoma  Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien 

osuus + pääomalainat  
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Nettovelka Korolliset velat + leasingvelat + muut korolliseen 

velkaan rinnastettavissa olevat velat - rahavarat 

  

Omavaraisuusaste (Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien 

osuus) / taseen loppusumma 

  

Oikaistu omavaraisuusaste (Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien 

osuus + pääomalainat) / taseen loppusumma 

 

 

 

 


