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Solwers Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022 (tilintarkastamaton) 

Yhtiötiedote 15.9.2022 klo 09.30 

 

 

 

Vahva kasvu jatkui kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla 

  

 

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti 

 

 

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan 

ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä, jollei toisin mainita. 

 

• Liikevaihto oli 32.562 (21.962) tuhatta euroa ja kasvoi 48,3 % edellisvuoden vertailukaudesta 

• Oikaistu liiketulos (EBITA) oli 3.801 (2.664) tuhatta euroa eli 11,7 (12,1) % liikevaihdosta 

• Liikevoitto (EBIT) oli 2.808 (2.018) tuhatta euroa eli 8,6 (9,2) % liikevaihdosta 

• Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista hankkimalla Suomesta maaliskuussa 

Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy:n ja Ruotsista toukokuussa johdon 

konsultointiyhtiö Establish Schening AB:n 

• Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,040 (0,103) euroa osakkeelta tilikaudelta 

2021 

• Yhtiön operatiivinen kassavirta +1.846 (+1.757) tuhatta euroa säilyi vertailujakson tasolla ja 

yhtiön rahoitustilanne jatkui hyvänä 

• Rahoitussopimusta yhtiön päärahoittajapankin kanssa laajennettiin ja päivitettiin 

toukokuussa tukemaan uusia yrityshankintoja 

• Henkilöstön määrä katsauskauden päättyessä oli 601 (405) henkilöä 
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Avainluvut 

 

 
 

  

  

Solwers Oyj konserni

Tuhat EUR H1/2022 H1/2021 2021

Liikevaihto 32.562 21.962 44.662

EBITDA 4.245 3.013 5.495

EBITDA-% 13,0 % 13,7 % 12,3 %

EBITA 3.801 2.664 4.708

EBITA-% 11,7 % 12,1 % 10,5 %

EBIT 2.808 2.018 3.371

EBIT-% 8,6 % 9,2 % 7,5 %

Nettotulos 1.919 840 1.672

Nettotulos-% 5,9 % 3,8 % 3,7 %

Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur 0,21 0,15 0,20

Osakekohtainen tulos (EPS) laimennettu, eur 0,21 0,15 0,20

Liikevaihto per henkilö 56 56 112

Liikevaihdon kasvu, % 48,3 % 58,1 % 36,8 %

Laskutusaste, % 81,8 % 81,7 % 82,2 %

Oikaistu oma pääoma 32.895 28.884 31.908

Nettovelka 17.184 21 14.119

Omavaraisuusaste, % 43,9 % 51,4 % 45,4 %

Oikaistu omavaraisuusaste, % 43,9 % 51,4 % 45,4 %

Taseen loppusumma 74.949 56.196 70.354

Henkilöstömäärä keskimäärin kauden aikana 586 390 397

Henkilöstömäärä kauden lopussa 601 405 571
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Toimitusjohtajan katsaus  

 

Markkinoiden yleisestä epävarmuudesta huolimatta 

palveluidemme kysyntä jatkui tasaisena ja teimme vuoden 

ensimmäisellä puoliskolla hyvän tuloksen. 

Liikevaihtomme kasvoi liki 50 % aina 32,6 miljoonaan euroon 

ja kannattavuutemme on keskipitkän aikavälin tavoitetasolla. 

   

Tilauskantamme on pysynyt suhteellisen vakaana ja 

laskutusaste samalla tasolla vertailukauden kanssa. Uusista 

tilauksista mielenkiintoinen on esimerkiksi Raision tiedepuiston 

koulun suunnittelu, josta vastaa Lukkaroinen Arkkitehdit 

yhdessä uuden tytäryhtiön, paikallisesti tunnetun 

Arkkitehtitoimisto Sabelströmin kanssa. Esimerkki toteutetuista 

on Pontekin projekti, jossa Helsingissä vanha rakennus 

peruskorjattiin koulukäyttöön säästämällä alkuperäiset rakenteet 

mahdollisimman tarkkaan. Käynnissä olevista hankkeista 

kiinnostava on esimerkiksi Geounionin työ geoteknisten tutkimusten toteutuksessa Turun Tunnin 

Juna projektissa.  

 

Ruotsissa ELE Engineeringin palvelujen kysynnän kasvu on ollut vahvaa ja heidän tiiminsä muun 

muassa suunnitteli, valmisti ja asensi Svenska Skogsplantorille täysin automatisoidun tuotantolinjan 

20 miljoonan vuotuisen puuntaimen kasvattamiseen. Toisessa projektissa Pohjois-Ruotsissa ELE 

Engineering vastasi tuulipuistohankkeessa sähköasemien teknisestä suunnittelusta ja 

tuotedokumentaatiosta. Dreemin arkkitehdit suunnittelivat Göteborgin Backaan laajan asunto- ja 

liikekorttelin, jossa rakennus integroi aurinko- ja geotermisen energian minimoiden energiahävikin. 

Aurinkoenergiaa voidaan varastoida maalämpöjärjestelmään, mikä mahdollistaa niin pienemmän 

energiankulutuksen kuin suuremman riippumattomuuden yleisestä sähköverkosta. Tämäntyyppiset 

ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

  

Kasvustrategiamme mukaisesti laajennamme toimintaamme jatkuvasti yritysostoin. 

Toukokuussa hankimme Ruotsissa koko osakekannan Establish Schening AB:stä, joka toimii 

Tukholmassa ja jolla on 12 työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 20 miljoonaa Ruotsin 

kruunua. Yhtiön ydinosaamista on yritysjohdon konsultointi logistiikkaratkaisuissa, ja asiakaskunta 

koostuu sekä joukkoliikenteen, valmistavan teollisuuden että kaupan alan yrityksistä. 

 

Palveluportfolion laajentuminen yhdessä yhtiöidemme liiketoiminnallisen ja maantieteellisen 

jakautumisen kanssa tasapainottaa ja pienentää työpulan riskiä, mutta jos markkinatilanne äkisti 

muuttuu, olemme tarvittaessa valmiit sopeuttamaan kapasiteettia. Meillä on laaja asiakaskunta eri 

paikkakunnilla kahdessa maassa ja isojen projektien lisäksi toteutamme tuhansia pieniä projekteja 

vuosittain palvelujen vaihdellessa erilaisista suunnittelupalveluista projektinjohdon, taloushallinnon 

ja muihin asiantuntijapalveluihin. 

 

Pohjoismaiden lisäksi tutkimme kasvumahdollisuuksia myös itäisen Euroopan maissa, joissa 

suunnittelun tuotantokustannukset ovat kilpailukykyisempiä kuin Pohjoismaissa. Tältä alueelta 

hankitut yritykset voisivat tukea toimintaamme Pohjoismaissa samalla kun jatkavat liiketoimintaansa 

kotimaassaan. 
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Lisäksi teemme tarvittaessa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa paikallisia yritysostoja, 

joilla voimme vahvistaa strategisesti tytäryhtiön osaamista, kapasiteettia tai maantieteellistä 

asemaa. Näistä esimerkkinä on Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Turussa, jonka 

tytäryhtiömme Lukkaroinen Arkkitehdit osti maaliskuussa. Sabelströmin toimistolla on merkittäviä 

paikallisia referenssejä, alueen tuntemusta ja vakiintuneet asiakassuhteet Varsinais-Suomessa. 

 

Tulevaisuuden näkymiä tarkastellessa voidaan todeta, että markkinan yleinen epävarmuus saattaa 

vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen. Etenemme kuitenkin kasvustrategiamme mukaisesti 

vahvistamalla organisaation osaamista ja tavoittelemme muutamaa yritysostoa vielä tämän vuoden 

aikana. 

 

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. 

 

Solwers-yhtiöillä ei ole toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa, mutta heikentyvä talouskasvu, inflaatio 

ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen Suomessa ja Ruotsissa.  

Viime vuonna tehdyt yrityshankinnat kasvattavat Solwersin koko vuoden liikevaihtoa ja vahvistavat 

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

liiketoiminnassa ovat kasvu ja kannattavuuden parantaminen.  

 

Koronapandemia nosti ja saattaa nostaa henkilöstön sairauspäivien määrä myös jatkossa. Tämä 

voi vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen niin kauan kuin koronasta aiheutuneet normaalia 

korkeammat sairauspoissaolot jatkuvat. 

 

Strategia ja taloudelliset tavoitteet (ei muutosta) 
 

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, nopeutettu vihreä siirtymä Euroopassa, 

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. 
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Solwers osti loppuvuodesta 2021 ELE Engineering AB:n Ruotsista, minkä myötä palvelutarjonta 

laajeni sähkö-, automaatio- ja sähkönsiirtosuunnittelun markkinalle. Kasvava puhtaan sähkön tarve, 

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 

 

 

Taloudellinen asema 

Varat ja oma pääoma 

Yhtiön varat olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 74.949 (70.354) tuhatta euroa, josta 

kassavarojen osuus oli 12.553 (12.642) tuhatta euroa. 

Konsernin oikaistu oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 32.895 (31.909) tuhatta euroa. 

Nettovelka ja omavaraisuusaste 

Yhtiön nettovelka raportointikauden päättyessä oli 17.184 (21) tuhatta euroa, kasvua edellisen 

tilikauden päätöslukuun verrattuna oli +3.065 tuhatta euroa johtuen pääasiassa katsauskauden 

aikana yrityshankintoja varten nostetuista uusista pankkilainoista. 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 43,9 (45,4) %, joka ylitti yhtiön 

päärahoittajapankin kanssa solmitussa rahoitussopimuksessa määritellyn 35,0 %:n 

vähimmäismäärän 8,9 %-yksiköllä. 

Kassavirta ja rahoitus 

Yhtiön operatiivinen kassavirta oli katsauskaudella positiivinen 1.846 (1.757) tuhatta euroa ja 

säilynyt vertailukauden tasolla. Liiketoiminnan projektiluontoisuus ja sen myötä laskutuksen 

syklisyys on katsauskauden aikana sitonut suhteellisesti hieman enemmän yhtiön varoja saamisiin. 

Rahoitustilanne jatkui koko katsauskauden ajan hyvänä. Kassavarat 12.553 (17.130) tuhatta euroa 

olivat katsauskauden päättyessä samalla tasolla kuin vuoden 2021 lopussa. 

Investointeihin käytetyt rahavarat olivat katsauskauden aikana 2.009 (1.393) tuhatta euroa, josta 

suurin osa eli 1.815 (154) tuhatta euroa netto käytettiin yrityshankintoihin. 

Solwers sopi toukokuussa laajennuksesta ja muutoksista edellisvuonna solmittuun 

rahoitussopimukseen pääpankkinsa kanssa. Rahoitussopimukseen lisättiin uusi 15 miljoonan euron 

lainalimiitti käytettäväksi yhtiön strategian mukaisesti yritysostoihin. Uusittu rahoitussopimus sisältää 

investointirajoitteiden osalta huomattavia lievennyksiä aikaisempaan rahoitussopimukseen 

verrattuna. Sopimusvakuudet ja koronmääräytymisehdot pysyivät muuttumattomina. Uusittu 

rahoitussopimus tukee yhtiön mahdollisuuksia jatkaa strategiansa toteuttamista yrityshankinnoin.  
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Uusia pankkilainoja yhtiö nosti päivitetyn rahoitussopimuksen puitteissa katsauskauden aikana 

5.036 (10.008) tuhatta euroa. Katsauskaudella lyhennettiin pankkilainoja 949 (7.781) tuhatta euroa, 

yrityshankintojen kauppahintavelkoja 2.186 (1.223) tuhatta euroa ja leasingvelkoja 1.166 (973) 

tuhatta euroa. 

Rahoituksen nettokulut -202 (-1.028) tuhatta euroa ja -maksut -324 (-1.030) säilyivät 

katsauskaudella maltillisella tasolla. Yleinen korkotason nousu alkaa kuitenkin vaikuttaa yhtiön 

rahoituksen hintatasoon kuluvan vuoden jälkimmäisellä puolivuotiskaudella. 

 

Toteutetut yrityskaupat 
 

Solwers hankki toukokuussa Establish Schening AB:n koko osakekannan Ruotsissa. 

Tukholmalainen Establish Schening AB työllistää 12 henkilöä ja yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 

20 miljoonaa Ruotsin kruunua. 

Establish Scheningin ydinosaamista on yritysjohdon konsultointi logistiikkaratkaisuissa, ja 

asiakaskunta koostuu sekä joukkoliikenteen, valmistavan teollisuuden että kaupan alan yrityksistä. 

Yhtiö kehittää joukkoliikennettä, laatii uusien teollisuustoimintojen sijoittamiseen ja perustamiseen 

liittyviä strategioita ja tehostaa logistiikkaratkaisuja.  

Solwersin strategian mukaisesti yrityskauppoja voidaan tehdä myös tytäryhtiöiden aseman 

vahvistamiseksi. Solwers-yhtiöihin kuuluva Lukkaroinen Arkkitehdit Oy osti maaliskuussa 

Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy:n koko osakekannan. Turussa toimiva, kahdeksan 

henkilöä työllistävä yhtiö vahvistaa Lukkaroisen asemaa eritoten Lounais-Suomessa. 

Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor on perustettu vuonna 2003 ja yhtiöllä on vahva 

kokemus arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta. Toimiston ydinosaamista ovat uudisrakennusten, 

korjaus- ja muutoskohteiden sekä julkisten ja yksityisten sisätilojen suunnittelu. 

 

Henkilöstö 
 

Solwers-yhtiöiden henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 586 (390) ja katsauskauden 

päättyessä 601(405). 

 

Varsinainen yhtiökokous 
 

21.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2021 tilinpäätöksen ja 

myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 

0,040 (0,103) euroa osakkeelta tilikaudelta 2021 (2020). 

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar, Emma 

Papakosta sekä Leif Sebbas, joka valittiin puheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja että kullekin 

jäsenelle (mukaan lukien puheenjohtaja) maksetaan palkkiona 2.000 euroa kultakin kokoukselta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön oman osakkeen 

hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus oikeuttaa 

hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 

osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hankintavaltuutus on voimassa seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. 
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Yhtiökokous ei valtuuttanut hallitusta päättämään osakeannista eikä optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokouksen 22.4.2021 hallitukselle 

myöntämästä osakeantivaltuutuksesta on jäljellä 1.115.263 osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 

30.4.2023 saakka. 

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

 

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

suoritettiin osa suunnatulla osakeannilla myyjille, ja 31.1.2022 rekisteröitiin 178 761 uutta osaketta, 

mikä nosti yhtiön osakemäärän 8.799.804 osakkeeseen. Samalla tavoin maksettiin osa Establish 

Schening AB:n koko osakekannan kauppahinnasta, ja 20.6.2022 rekisteröitiin 54.978 uutta osaketta 

kaupparekisteriin. Tämän annin tuloksena yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä 

nousi 8.854.782 osakkeeseen.  

 

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 30.6.2022 yhteensä 2 126 osakkeenomistajaa. Yhtiön 10 

suurinta osakkeenomistajaa katsauskauden päättymispäivänä on listattu alla olevassa taulukossa: 

 

 

Osakkeenomistaja 

 
 

Osakkeet 

 
 

Omistusosuus 

   

Finnmap Engineering Oy 3 472 661 39.2 % 

Ceb Invest Oy 887 690 10.0 % 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 381 922   4.3 % 

Nyström Stefan 312 000   3.5 % 

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka 281 481   3.2 % 

Sebbas Leif Olav 266 540   3.0 % 

Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 261 481   3.0 % 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 130 000   1.5 % 

Wip Nordic Equity 110 000   1.2 % 

Fondita European Micro Cap Investment Fund 93 426   1.1 % 

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 6 197 201 70.0 % 

   

Hallintarekisteröidyt osakkeet 806 940   9.1 % 

   

Muut osakkeenomistajat 1 850 641 20.9 % 

   

Yhteensä 8 854 782 100 % 

Joista yhtiön hallussa olevat osakkeet 41 220   0.5 % 

 

 

Riskit ja epävarmuustekijät 
 

Solwers-yhtiöiden toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät sen liiketoimintaan, 

strategiaan, yhtiön henkilöstöön ja johtoon. Lisäksi on oikeudellisia riskejä, IT-järjestelmiin ja 
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immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä sekä rahoitukseen ja taloudelliseen asemaan sekä osakkeisiin 

liittyviä riskejä. 

Solwers-yhtiöiden henkilöstöriskeihin liittyvät omien asiantuntijoiden pysyvyys, jaksaminen ja 

sopivien ammattitaitoisten asiantuntijoiden saatavuus. Yhtiöiden liiketoiminta perustuu 

asiantuntijoihin ja ammattitaitoinen henkilöstö ovat kasvun perusta. Pitkään jatkunut 

koronapandemia on lisännyt sairaspoissaoloja runsaasti ja jatkuva etätyöskentely saattaa vaikuttaa 

negatiivisesti työssä jaksamiseen ja yhtiöön sitoutumiseen. 

Solwers-yhtiöiden toiminnallisia riskejä ovat projektityön riskit ja tietoturvariskit. Myös yritysostoihin 

pohjautuvassa kasvustrategiassa on riskejä, jos sopivia yritysostokohteita ei ole tarjolla tai 

kauppojen ehdoista tai vastuista ei päästä sopimukseen oikealla arvostustasolla. 

Muuttunut geopoliittinen tilanne ja Ukrainan sota ovat tuoneet mukanaan niin strategisia kuin 

taloudellisia riskejä liittyen markkinoiden epävarmuuteen, energiakustannuksiin, korkojen nousuun 

tai muihin tekijöihin, jotka vaikuttavat rahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Kiihtynyt inflaatio voi 

nostaa tuotantotekijöiden kustannustasoa ja siten vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Solwersin 

kasvustrategian toteuttaminen vaatii ulkopuolista rahoitusta. Taloustilanteen heikentyminen, 

asiakkaiden investointihalukkuuden väheneminen ja infrastruktuuriin tehtävien investointien 

lykkäykset ja perumiset voivat heikentää Solwersin palveluiden kysyntää ja vaikuttaa haitallisesti 

sen liiketoiminnan tulokseen erityisesti rakentamisen alalla. Epäedullinen kehitys julkisen sektorin 

taloudellisessa tilanteessa niin valtionhallinnossa kuin kunnissa voi vaikuttaa haitallisesti julkisen 

sektorin rakentamiseen ja pienentää infrastruktuuri-investointeja. 

Solwersin liiketoiminnan tulos riippuu asiakaskysynnästä ja hintatasosta. Palveluiden kysynnän 

heikentyminen voi johtaa liikevaihdon laskuun, eikä yhtiö välttämättä tällöin pysty sopeuttamaan 

kustannuksiaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Solwers ei myöskään välttämättä pysty 

toteuttamaan laskusuhdanteessa tarvittavia henkilöstövähennyksiä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti 

liiketoiminnan kannattavuuteen. 

Epidemiat ja pandemiat voivat vaikuttaa Solwersin liiketoimintaan myös lyhyellä aikavälillä, jos 

projekteja siirretään, keskeytetään tai lykätään taikka yleinen taloudellinen tilanne kiristyy. Edellä 

mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Solwersin liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. 

 

Tapahtumat katsauskauden jälkeen 
 

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen. 
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Espoossa 15.9.2022 

 

Solwers Oyj 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:  

 

Solwers Oyj, Taina Erkkilä, viestintäjohtaja, p. +358400153099 

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358405886769 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.solwers.fi 

 

 

  

http://www.solwers.fi/


11 
 

Solwers lyhyesti  
  
 
 

Solwersin toiminta käynnistyi vuonna 2017 ja tänä päivänä se on nopeasti kasvava yhtiö, jonka 23 
omilla nimillään toimivaa tytäryhtiötä ja noin 600 asiantuntijaa tarjoaa erilaisia suunnittelupalveluja 
kestävämpiin elinympäristöihin. Konserni toimii arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, sähkö-, 
automaatio- ja sähkönsiirtosuunnittelun, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -
valvonnan, kiertotalouden, taloushallinnon ja digitaalisten ratkaisujen sekä logistiikkaratkaisujen 
palveluntarjoajana Suomessa ja Ruotsissa. 
 

 

 

 

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton ja laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) 

mukaisesti, ja sen laatimisperiaatteet ovat samat kuin yhtiön julkaisemassa vuoden 2021 

tilinpäätöksessä, joka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa 

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

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Yksittäisten lukujen 

yhteenlaskettu summa saattaa pyöristyksen vuoksi poiketa esitetystä summaluvusta. 

Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.  

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, 

konserni tilinpäätöksen 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/


12 
 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 
 

 

  

Solwers Oyj konserni

Tuhat EUR H1/2022 H1/2021 2021

LIIKEVAIHTO 32.562 21.962 44.662

Liiketoiminnan muut tuotot 75 159 423

Materiaalit ja palvelut -6.460 -2.645 -6.302

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -17.886 -13.753 -27.138

Poistot ja arvonalentumiset -1.437 -995 -2.124

Liiketoiminnan muut kulut -4.046 -2.710 -6.150

LIIKEVOITTO 2.808 2.018 3.371

Rahoitustuotot ja -kulut -202 -1.028 -1.266

VOITTO ENNEN VEROJA 2.606 990 2.105

Tuloverot -688 38 -433

TILIKAUDEN VOITTO 1.919 1.027 1.672

Tilikauden voitto

Emoyhtiön omistajille 1.818 916 1.437

Määräysvallattomille omistajille 101 112 235

Osakekohtainen tulos (EUR)

Tulos/osake, laimentamaton 0,21 0,15 0,20

Tulos/osake, laimennettu 0,21 0,15 0,20

Keskimääräinen osakemäärä tilikauden aikana

Laimentamaton 8.771.949 5.987.853 7.239.224

Laimennettu 8.771.949 5.987.853 7.239.224

Muut laajan tuloslaskelman erät

Aikaisempien vuosien oikaisut

Kertyneisiin voittovaroihin kirjatut erät -177 0 0

Ulkomaisten tytäryhtiöiden nettosijoituksiin liittyvät erät

Valuuttakurssierot -846 0 0

Laskennalliset verot 148 0 0

Erät, jotka voidaan myöhemmin kirjata tulosvaikutteisesti

Muuntoerot -7 -3 80

TILIKAUDEN LAAJAN TULOSLASKELMAN TULOS 1.037 1.024 1.752

Tilikauden laajan tuloslaskelman tulos

Emoyhtiön omistajille 936 913 1.517

Määräysvallattomille omistajille 101 112 235



13 
 

Konsernitase, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 
 

 
  

Solwers Oyj konserni

Tuhat EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet 36.507 22.164 34.421

Aineelliset hyödykkeet 5.872 2.704 5.850

Sijoitukset 1.908 1.574 1.898

Saamiset 1.396 1.509 1.410

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 45.682 27.950 43.580

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 164 150 163

Saamiset 16.220 10.661 13.637

Sijoitukset 331 304 332

Rahavarat 12.553 17.130 12.642

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 29.268 28.246 26.774

VARAT YHTEENSÄ 74.949 56.196 70.354

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 1.000 1.000 1.000

Osakeanti 0 0 1.453

Ylikurssirahasto 20 20 20

Muut rahastot 31.509 27.638 29.676

Kertyneet voittovarat -2.041 -1.165 -2.326

Tilikauden voitto 1.818 916 1.437

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 32.306 28.409 31.259

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUS 589 475 649

VELAT

Pitkäaikaiset velat 25.142 13.992 20.309

Lyhytaikaiset velat 16.912 13.320 18.136

VELAT YHTEENSÄ 42.054 27.312 38.445

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 74.949 56.196 70.354
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 

Solwers Oyj konserni

Tuhat EUR H1/2022 H1/2021 2021

Liiketoiminnan rahavirta 

Tilikauden voitto 1.919 1.027 1.672

Oikaisut

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot -16 0 -274

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot ja romutukset 16 0 233

Poistot ja arvonalentumiset 1.437 995 2.124

Rahoitusnetto 202 1.028 1.266

Tuloverot 688 -38 597

Muut oikaisut 0 -112 0

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4.246 2.901 5.618

Käyttöpääoman muutos

Vaihto-omaisuuden muutos -1 111 98

Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos -1.328 -251 1.470

Lyhytaikaisten sijoitusten muutos 1 10 -20

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 55 553 -224

Käyttöpääoman muutos yhteensä -1.273 423 1.324

Rahoituksen maksut ja maksetut tuloverot

Saadut korot 9 9 4

Rahoituslaitoslainoista ja muista korollisista veloista maksetut korot -151 -810 -949

Leasingveloista maksetut korot -60 -58 -106

Muut maksetut ja saadut rahoituserät (netto) -122 -171 -20

Maksetut tuloverot -803 -537 -1.187

Rahoituksen ja tuloverojen maksut yhteensä -1.127 -1.567 -2.258

Liiketoiminnan nettorahavirta 1.846 1.757 4.684

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -199 -453 -552

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -17 0 -259

Investoinnit pitkäaikaisiin sijoituksiin (netto) -9 0 0

Investoinnit pitkäaikaisiin saamisiin (netto) 15 -6 -307

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnistä saadut tulot 16 133 612

Liiketoimintojen yhdistämiset -1.815 -154 -10.004

Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 0 -913 -913

Investointien nettorahavirta -2.009 -1.393 -11.423

Rahoituksen rahavirta

Listautumisannista saadut rahavarat (brutto) 0 8.951 8951

Listautumisannista maksetut kulut 0 -881 -864

Muista osakeanneista saadut rahavarat 0 3.601 3.601

Muista osakeanneista maksetut kulut 0 0 -187

Maksetut osingot -553 -1.022 -1.998

Nostetut lainat rahoituslaitoksilta 5.036 10.008 15.038

Rahoituslaitoslainojen lyhennykset -949 -7.781 -7.999

Muiden korollisten velkojen muutos (netto) -109 -15 -51

Korottomien velkojen lyhennykset -2.186 -1.223 -1.309

Leasingvelkojen lyhennykset -1.166 -973 -1.902

Rahoituksen nettorahavirta 73 10.664 13.280

Rahavarojen muutos -90 11.029 6.541

Rahavarat, avaava tase 12.642 6.101 6.101

Rahavarat, päättävä tase 12.552 17.130 12.642
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton)  

 

 

 

 

 

SOLWERS KONSERNI

H1/2022

Tuhat euroa

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osake-

pääoma Osakeanti Ylikurssi-rahasto

Muut

sidotut

rahastot

Sijoitetun vapaan 

oman pääoman 

rahasto Muuntoerot

Kertyneet 

voittovarat YHTEENSÄ

Määräys-

vallatto-

mien omista-

jien osuus

OMA PÄÄOMA

YHTEENSÄ

Avaava tase 1.000 1.453 20 8 29.667 98 -987 31.260 650 31.909

Laaja tulos

Kauden voitto - - - - - - 1.818 1.818 101 1.919

Muut laajan tuloksen erät

Oikaisu edellisvuoteen - - - - - - -177 -177 - -177

Valuuttakurssierot nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin - - - - - - -846 -846 - -846

Laskennalliset verot - - - - - - 148 148 - 148

Muuntoerot - - - - - -7 - -7 - -7

Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen 0 0 0 0 0 -7 943 937 101 1.037

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa

Liiketoimintojen yhdistämiset - -1.453 - - 1.834 - - 381 - 381

Osingonjako - - - - - - -350 -350 -50 -400

Oikaisu edellisvuoteen - - 0 0 0 0 78 78 -110 -32

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä 0 -1.453 0 0 1.834 0 -272 109 -160 -51

Päättävä tase 1.000 0 20 8 31.501 92 -316 32.305 590 32.895

SOLWERS KONSERNI

H1/2021

Tuhat euroa

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osake-

pääoma Osakeanti Ylikurssi-rahasto

Muut

sidotut

rahastot

Sijoitetun vapaan 

oman pääoman 

rahasto Muuntoerot

Kertyneet 

voittovarat YHTEENSÄ

Määräys-

vallatto-

mien omista-

jien osuus

OMA PÄÄOMA

YHTEENSÄ

Avaava tase 1.000 3.332 20 22 2.818 19 3.239 10.450 2.292 12.742

Laaja tulos

Kauden voitto - - - - - - 916 916 112 1.027

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot - - - - - -3 - -3 - -3

Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen 0 0 0 0 0 -3 916 913 112 1.024

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa

Liiketoimintojen yhdistämiset - - - - 800 - - 800 - 800

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 4.3.2021 - - - - 1.766 -17 -2.617 -867 -318 -1.186

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 4.5.2021 - - - - 1.427 - -1.391 35 -982 -947

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

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 -487 -1.023

Oikaisu edellisvuoteen - - - - - - 167 167 -167 0

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä 0 -3.332 0 0 25.849 -17 -5.454 17.046 -1.929 15.117

Päättävä tase 1.000 0 20 22 28.666 -1 -1.300 28.409 475 28.884
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Tunnuslukujen laskentakaavat 
  

Liikevaihto per henkilö Liikevaihto / henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin 

 
 

Kasvu (Raportointikauden liikevaihto – vertailukauden liikevaihto) / 

vertailukauden liikevaihto 

  

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 + aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 

poistot ja arvonalentumiset 

 
 

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

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 Raportointikauden voitto/tappio 

 
 

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

 
 

EPS  Osakekohtainen tulos = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 

osuus raportointikauden nettotuloksesta / keskimääräinen ulkona 

olevien osakkeiden määrä raportointikauden aikana) 

 
 

Oikaistu oma pääoma  Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus + 

pääomalainat 

 

Nettovelka 

 

Korolliset velat + leasingvelat + muut luonteeltaan korolliset velat  

- rahavarat 

 

Omavaraisuusaste 

 

(Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / varat 

yhteensä 

 

Oikaistu omavaraisuusaste 

 

(Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus + 

pääomalainat) / varat yhteensä 
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