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Tammi–kesäkuun liikevaihto 
kasvoi 44,6 % ja liikevoitto oli 

9,9 % liikevaihdosta

Tämän puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain 
mukaista puolivuotisraportointia. Katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa 
viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.
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Yhteenveto
KONSERNI 4–6/2016 4–6/2015 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015
Liikevaihto, Meur 78,3 46,7 140,5 97,2 275,6
Liikevaihdon muutos -% 67,5 % 45,7 % 44,6 % 33,1 % 61,1 %
Liikevoitto, Meur 10,0 1,8 14,0 6,1 27,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 12,7 % 3,9 % 9,9 % 6,3 % 9,9 %
Kauden tulos, Meur 8,0 1,2 11,0 4,2 21,2

   
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 237,2 184,1 237,2 184,1 195,0
Osakekohtainen tulos, Eur 0,16 0,02 0,22 0,09 0,52
Rahavarat, Meur 74,1 9,5 74,1 9,5 24,6
Korolliset velat, Meur 18,9 19,4 18,9 19,4 17,0
Omavaraisuusaste, % 63,1 % 21,9 % 63,1 % 21,9 % 37,2 %
Nettovelkaantumisaste, % –58,4 % 64,1 % –58,4 % 64,1 % –22,9 %

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen puolivuotisjakson aikana 44,6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 
140,5 (97,2) miljoonaan euroon. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja liikevoitto oli 14,0 (6,1) miljoonaa euroa, eli 9,9 % 
(6,3 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla. Vahvinta kasvu oli Asunnot-palvelualueella, jonka 
liikevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Katsauskaudella valmistui 9 asuintalokohdetta, 
10 toimitilakohdetta ja 14 hyvinvointitilakohdetta. Yhtiön rahavarat kasvoivat 74,1 miljoonaan euroon ennen kaikkea 
onnistuneen listautumisannin johdosta.

Tilauskanta kasvoi vuodenvaihteesta ja oli katsauskauden päättyessä 237,2 miljoonaa euroa (195,0 miljoonaa euroa 
31.12.2015). Tilauskannan kasvuun vaikuttivat erityisesti uudet toimitilatilaukset sekä useat Hyvinvointitilat-palvelualueella 
saadut uudet tilaukset. 

Liikevaihto palvelualueittain, Meur 1–6/2016 1–6/2015 Muutos 1–12/2015
Toimitilat 49,0 45,4 7,9 % 109,8
Asunnot 53,2 25,3 110,0 % 69,5
Hyvinvointitilat 24,4 16,2 50,2 % 38,4
Korjausrakentaminen 14,0 10,2 36,5 % 58,0
Yhteensä 140,5 97,2 44,6 % 275,6
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Lehdon toimitusjohtaja Hannu Lehto:
”Iso vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa leimannut asia oli yhtiön listautuminen pörssiin. Listautumisen yhteydessä 
saimme noin 4 600 uutta osakkeenomistajaa ja osakkeen kaupankäynti Helsingin Pörssissä aloitettiin 28.4.2016. 
Listautuminen oli työläs, mutta samalla antoisa projekti, joka osaltaan auttoi meitä kirkastamaan strategiaamme 
ja terävöittämään kilpailukykytekijöitämme. Tässä yhteydessä tahdon kiittää kaikkia yhtiöön sijoittaneita ja 
listautumisprojektiin osallistuneita tahoja. Listautumisannissa saadut varat antavat meille mahdollisuuden edelleen 
kehittää toimintaamme ja turvaavat kasvun vaatiman pääomatarpeen. 

Liiketoiminnallisesti vuoden 2016 ensimmäinen puolisko eteni positiivisesti. Liikevaihtomme kasvoi 44,6 % ja kasvua 
tapahtui kaikilla palvelualueilla. Liiketulos oli odotetulla tasolla 9,9 % liikevaihdosta. Katsauskaudella valmistui 9 asuintaloa, 
10 toimitilakohdetta, 14 hyvinvointitilakohdetta ja useita saneerauskohteita. 

Jatkoimme modulaaristen ratkaisujen ja konseptien kehitystä, ja Oulaisiin rakenteilla oleva uusi rakennuskomponentteja 
tuottava tehdas saavutti harjakorkeuden. Tuotanto tehtaassa saadaan käyntiin vuoden kolmannen neljänneksen aikana ja 
se lisää erityisesti asuntotuotantomme kapasiteettia. Lisäksi uskomme tehdasvalmisteisten moduulien ja komponenttien 
parantavan rakentamisen laatua, alentavan kustannuksia ja nopeuttavan rakentamisen työmaavaihetta.

Yhtiömme on mukavassa myötätuulessa. Liiketoiminta kasvaa ja laajenee edelleen. Tällaisessa kasvutilanteessa osaavan 
työvoiman saatavuuden merkitys korostuu ja meidän tuleekin pyrkiä tekemään Lehdosta entistä houkuttelevampi 
työpaikka rakennusalan osaajille.”

Vuoden 2016 näkymät
Strategiakaudella 2016–2020 Lehto tavoittelee keskimäärin noin 10–15 % vuotuista liikevaihdon kasvua. 

Vuonna 2016 liikevaihdon kasvun ennakoidaan olevan vähintään keskimääräisen kasvutavoitteen mukainen ja liiketuloksen 
odotetaan olevan noin 8–10 % liikevaihdosta. Vuoden 2016 toisen puoliskon euromääräisen liikevaihdon ja liiketuloksen 
odotetaan olevan korkeampia kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Keskeisimpiä liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat omaperusteisen asuntotuotannon luovutushetkeen 
perustuva tuloutus, asuntojen myynnin määrä sekä hyvinvointihankkeiden ja muiden toimitilahankkeiden käynnistyminen 
ja myynti. 

Kutsu lehdistötilaisuuteen
Lehto järjestää vuoden 2016 ensimmäistä puolivuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille 
ja institutionaalisille sijoittajille torstaina 18.8.2016 klo 10.00 yhtiön toimipisteessä Vantaalla, osoitteessa Äyritie 12 B. 
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa lehto.fi/sijoittajille. Suora lähetys alkaa klo 10.00 
Suomen aikaa. 

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssina, joka alkaa 18.8. klo 10. Puhelinkonferenssiin osallistutaan 
soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua johonkin seuraavista numeroista:

 ● 09 2319 5437 (Suomesta)

 ● +46 (0) 8 50520424 (Ruotsista)

 ● +44 (0) 20 3003 2666 (UK:sta, Standard International Access)

 ● Osallistumistunnus: Lehto
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Liiketoimintaympäristö ja liiketoiminnan 
kehitys tammi–kesäkuussa 2016
Lehdon liiketoimintaympäristö kehittyi positiivisesti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Tilastokeskuksen mukaan 
rakennuslupia myönnettiin Suomessa vuoden 2016 maalis-toukokuussa 11,8 miljoonalle kuutiometrille, joka on 17,1 % 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvuun vaikutti erityisesti liike- ja toimistorakennuksille myönnetyt rakennusluvat. 
Liike- ja toimistorakentamisen 24,0 % kasvu selittyy uusille kauppakeskushankkeille myönnetyillä rakennusluvilla. 
Asuinrakennuksille maalis-toukokuussa myönnetty rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 9,4 %. Kasvuun vaikuttivat rivi- ja 
ketjutaloille sekä asuinkerrostaloille myönnetyt rakennusluvat. Rakennuslupia myönnettiin maalis-toukokuussa lähes 9 600 
asunnolle, joka on 10,6 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan 
rakentamisen ennakoidaan kasvavan Suomessa tänä vuonna muuta taloutta nopeammin, noin 3–4 %. Ensi vuodeksi 
odotetaan maltillisempaa, 1,5 % kasvua.

Rakentamisen kasvu näkyy ennen kaikkea työvoiman saatavuudessa. Lehto käynnisti kesäkuussa mittavan 
rekrytointikampanjan työvoimakapasiteetin turvaamiseksi. Kiihtynyt kasvu näkyy myös joidenkin raaka-aineiden ja 
rakennuskomponenttien toimitusaikojen pidentymisenä ja hintojen nousuna. Toistaiseksi näillä tekijöillä ei ole ollut 
merkittävää vaikutusta Lehdon liiketoiminnan kehittymiseen. 

Lehdon kaikkien palvelualueiden; Toimitilat, Hyvinvointitilat, Asunnot ja Korjausrakentaminen, liikevaihto kasvoi vuoden 
ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Konsernin liikevaihto kasvoi 44,6 % 140,5 (97,2) miljoonaan euroon ja liikevoitto 
14,0 (6,1) miljoonaan euroon, eli 9,9 % (6,3 %) liikevaihdosta. Myös tilauskanta kasvoi ja se oli kesäkuun lopussa 237,2 
miljoonaa euroa (195,0 miljoonaa euroa 31.12.2015). Tilauskannan kasvuun vaikuttivat erityisesti uudet toimitilatilaukset 
sekä useat Hyvinvointitilat-palvelualueella saadut uudet tilaukset. Rakennushanke sisällytetään tilauskantaan siinä 
vaiheessa, kun hanketta koskeva sopimus rakentamisesta on allekirjoitettu tai rakentamisen aloituspäätös on tehty ja 
urakkasopimus allekirjoitettu omaperusteisissa hankkeissa. 

Toimitilat

Toimitilat-palvelualueen liikevaihto vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 49,0 (45,4) miljoonaa euroa. 
Katsauskauden aikana valmistui yhteensä 10 kohdetta, muun muassa Jyväskylän Seppälän Prisman kauppakeskuksen osuus, 
Muuramen liikekeskus, XXL-myymälä Ouluun ja Vallila Interiorin logistiikkakeskus Tuusulaan. 

Huhtikuussa Lehto teki KVR-urakkasopimuksen (kokonaisvastuurakentaminen) noin 11 500 m2 suuruisen Nokian 
Prismakeskuksen rakentamisesta.

Toukokuussa Lehto aloitti Zemppi-liikuntakeskuksen ja siihen liittyvän hotellin rakentamisen Kempeleeseen. 
Liikuntakeskuksen koko on noin 8 100 m2 ja hotelliin tulee 54 hotellihuonetta. Kesäkuussa Lehto aloitti Leo’s Lekland 

-sisäliikuntapuiston rakentamisen samaan kortteliin Zempin kanssa.

Kesäkuussa Lehto allekirjoitti KVR-urakkasopimuksen noin 11 900 m2 suuruisen toimisto- ja liiketilakokonaisuuden 
rakentamisesta Tikkurilaan. Urakkasopimuksen arvo on 26,8 miljoonaa euroa ja rakennuksen tilaajana on Sponda Oyj. 

Lehto jatkoi Espoonlahdessa sijaitsevan kauppakeskus Lippulaivan kehityshanketta yhteistyössä Citycon Oyj:n ja 
suunnittelijoiden kanssa. Toukokuussa yhtiö solmi Cityconin kanssa yhteistyösopimuksen Lippulaivan väistötilaksi 
rakennettavan kauppakeskus Pikkulaivan rakentamisesta. Lippulaivaa koskeva urakkasopimus arvioidaan tehtävän vuoden 
2016 aikana, mutta hankkeen toteutumiseen liittyy tavanomaisia kiinteistökehityshankkeisiin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Lehto on tehnyt joitakin valmistelutöitä Ruotsin Haaparantaan suunnitteilla olevaa Barents Centeriin liittyen. Lehdolla on 
ruotsalaisen rakennuttajatahon kanssa urakkasopimus, jonka mukaan Lehto toimii hankkeen urakoitsijana sikäli, kun hanke 
käynnistyy. Lehdolla ei ole täsmällistä tietoa hankkeen mahdollisen käynnistymisen aikataulusta, hankkeen lopullisesta 
laajuudesta tai sen rahoitustilanteesta.

Toimitilat-palvelualueen tilauskanta kasvoi katsauskauden aikana ja oli katsauskauden päättyessä 94,6 miljoonaa euroa 
(57,5 miljoonaa euroa 31.12.2015).
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Hyvinvointitilat

Hyvinvointitilat-palvelualueen liiketoiminta eteni odotusten mukaisesti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Liikevaihto 
vuoden ensimmäisellä puolivuotisjaksolla oli 24,4 (16,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella valmistui ja asiakkaille 
luovutettiin 14 kohdetta eri puolilla Suomea, mm. Ylivieskaan, Sotkamoon, Kuusamoon, Jyväskylään, Poriin ja Nurmekseen. 
Kohteet tulivat vanhusten, kehitysvammaisten sekä mielenterveysasiakkaiden hoivakäyttöön alan palveluntuottajille. 

Katsauskaudella aloitettiin uusia kohteita eri puolille Suomea yhteensä 12 kpl, mikä on enemmän kuin viime vuonna 
vastaavana aikana. Katsauskaudella aloitettiin myös ensimmäisen koulukohteen rakentaminen Iihin Pohjois-Pohjanmaalle. 
Lehto jatkaa koulumalliston kehittämistä ja aikoo panostaa koulukohteiden tarjoamiseen ja myyntiin.

Tilauskanta kasvoi 29,5 miljoonaan euroon (15,2 miljoonaa euroa 31.12.2015). Tilauksissa on sekä yksittäisiä kohteita 
että pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa uusittuja vuosisopimuksia vuodelle 2017. Lehto Hyvinvointitilat otti käyttöön 
kohteidensa huolenpitopalvelun avainasiakkailleen sekä tähän yhdistettynä laajennetun 5 vuoden takuun. Tämä on otettu 
asiakaskunnassa hyvin vastaan. 

Hoiva-, päiväkoti- ja koulurakentamisessa on kireä kilpailu. Alalla on paljon toimijoita niin kohteiden varsinaisessa 
rakentamisessa kuin myös hankekehityksessä. Lehto on onnistunut kasvattamaan Hyvinvointitilojen liiketoimintaansa 
toimialan keskimääräistä kasvua nopeammin.

Asunnot

Asunnot-palvelualueella Lehto rakentaa uusia asuinkerrostaloja, luhti- ja rivitaloja sekä erillistaloja osana aluerakentamista. 
Palvelualueen liikevaihto kasvoi 110,0 % 53,2 (25,3) miljoonaan euroon. Katsauskauden aikana valmistui 9 asuintalokohdetta 
ja myytiin yhteensä 353 uutta asuntoa, joista valtaosa oli rakenteilla. Katsauskauden päättyessä oli rakenteilla yhteensä 
697 uutta asuntoa, joista 54 kpl oli myymättä. Valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärä pysyi pienenä ja oli 
katsauskauden päättyessä 6 kpl.

Valtaosa valmistuneista ja rakenteilla olevista asuntokohteista on omaperusteisia hankkeita ja ne sijaitsevat 
pääkaupunkiseudulla. Lehdon asuntorakentaminen tulee jatkossakin painottumaan pääkaupunkiseudulle ja muihin 
Suomen kasvukeskuksiin.

Tilauskanta aleni katsauskauden aikana ja oli katsauskauden päättyessä 90,6 miljoonaa euroa (103,9 miljoonaa euroa 
31.12.2015). Tilauskannan aleneminen johtuu suhteellisen monen asuntokohteen valmistumisesta katsauskauden lopussa 
ja siitä, että useita asuntorakennushanketta oli katsauskauden päättyessä vielä kehitysvaiheessa, jolloin niitä ei vielä lueta 
tilauskantaan.

Korjausrakentaminen

Lehto toteuttaa korjausrakentamisen palvelualueellaan linjasaneerauksia, peruskorjauksia sekä omaperusteisia 
korjaushankkeita, joissa Lehto ostaa vanhan rakennuksen, saneeraa tai muuttaa rakennuksen asuinkäyttöön ja myy 
saneeratut asunnot asiakkaille. 

Katsauskaudella korjausrakentamisen kysyntä jatkui vilkkaana ja sen pääpaino oli edelleen asuinrakennusten 
peruskorjauksissa. Lehdon korjausrakentamisessa on nähtävissä korjausrakentamishankkeiden koon kasvaminen, kun 
lähinnä 1970-luvulla rakennettuja lähiöitä saneerataan.

Lehdon korjausrakentamisen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 36,5 % 14,0 (10,2) miljoonaan euroon. Kasvu syntyi pääosin 
linjasaneeraustoiminnan kasvusta. Katsauskaudella valmistui 6 linjasaneerauskohdetta, joissa on yhteensä 294 asuntoa. 
Uusien katsauskaudella saatujen linjasaneeraustilausten kokonaisarvo on noin 13,8 miljoonaa euroa.

Joissakin uusissa saneeraushankkeissa käytetään Lehdon itse kehittämää LVIS-nousuelementtiä. Nousuelementin 
avulla nopeutetaan saneeraushankkeen läpimenoaikaa, ja ensimmäiset kokemukset nousuelementin käytöstä ovat 
olleet positiivisia. Osa katsauskaudella käynnistetyistä saneeraushankkeista toteutetaan niin sanotulla KVR-mallilla 
(kokonaisvastuurakentaminen), jossa urakoitsija ottaa vastuun hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta tilaajan 
kanssa päätetyn toimitussisällön mukaisesti. KVR-mallissa Lehto pystyy paremmin vaikuttamaan saneeraushankkeen 
toteutustapaan.

Katsauskauden päättyessä oli meneillään yksi omaperusteinen korjausrakennushanke ja valmisteluvaiheessa kaksi muuta 
hanketta, joiden arvioidaan käynnistyvän vuoden 2016 aikana. Yhteensä näihin kolmeen kohteeseen valmistuu 103 
asuntoa. Kesäkuun lopussa valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärä oli 16 kpl.

Korjausrakentamisen tilauskanta kasvoi ja oli katsauskauden päättyessä 22,4 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa 
31.12.2015). 

5



Lehto Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1. 1. – 30. 6. 2016

Tase ja rahoitus
Konsernitase, Meur 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat 20,2 11,2 14,6
Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 58,5 55,0 51,3
Lyhytaikaiset saamiset 62,1 55,6 47,2
Rahavarat 74,1 9,5 24,6

Myytävänä olevat omaisuuserät 0,0 1,9 0,0
Varat yhteensä 215,0 133,2 137,6

  
Oma pääoma 94,6 15,5 33,4
Rahoitusvelat 18,9 19,4 17,0
Saadut ennakot 65,1 62,5 47,9
Muut velat 36,4 34,7 39,3
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 1,0 0,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 215,0 133,2 137,6

Konsernin taloudellinen asema ja rahoitusasema vahvistuivat ennen kaikkea onnistuneen pörssilistautumisen ansiosta. 
Oma pääoma kasvoi katsauskauden aikana 61,2 miljoonalla eurolla ja katsauskauden päättyessä nettovelkaantumisaste 
oli –58,4 % (64,1 %) ja omavaraisuusaste 63,1 % (21,9 % 30.6.2015). Korollinen nettovelka oli –55,3 (9,9) miljoonaa euroa. 
Nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,6) miljoonaa euroa, eli 0,1 % liikevaihdosta.

Yhtiö sai listautumisannista yhteensä noin 60,5 miljoonan euron rahavarat. Listautumisannista johtuvien palkkioiden ja 
kulujen määrä on noin 2,5 miljoonaa euroa. Antivarojen ja antikulujen välinen erotus, 57,9 miljoonaa euroa, on kirjattu 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Antikulut eivät rasita katsauskauden tulosta.

Pitkäaikaisten varojen kasvu johtuu pääasiassa Oulaisten tuotantotehtaan rakentamiskustannusten aktivoinneista. Vaihto-
omaisuus kasvoi maltillisesti ja siihen sisältyy oman tuotannon kustannukset siltä osin, kun keskeneräisiä hankkeita ei ole 
vielä kirjattu liikevaihtoon. Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy 28,9 miljoonaa euroa myyntisaamisia ja 30,2 miljoonaa euroa 
osatuloutussaamisia. Muihin velkoihin sisältyy 12,3 miljoonaa euroa ostovelkoja. Saadut ennakot sisältävät rakenteilla 
olevista hankkeista saadut maksut siltä osin, kuin niitä ei vielä ole kirjattu liikevaihtoon. Korollisena velkana esitetään paitsi 
normaalit pankkilainat niin myös asunto-osakeyhtiöihin nostetut lainat siltä osin kuin ne kohdistuvat vielä myymättömiin 
asuntoihin.

Katsauskauden päättyessä konsernin kassavarat olivat 74,1 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 18,9 miljoonaa 
euroa, joista 3,9 miljoonaa euroa liittyy myymättä oleviin asunto-osakeyhtiöiden osakkeisiin ja 15,0 miljoonaa euroa 
Oulaisten tehdasinvestointiin, muihin rakennuskohteisiin ja käyttöpääomatarpeisiin. Lehdolla on Danske Bank Oyj:n 
kanssa 5,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus, johon liittyy tavanomaisia kannattavuuteen ja omavaraisuuteen liittyviä 
kovenanttiehtoja. Limiitti on voimassa toistaiseksi ja kesäkuun lopussa limiitti oli kokonaan käyttämättä. 

Rahavirtalaskelma 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015
Liiketoiminnan rahavirta 3,3 3,0 21,3
Investointien rahavirta –5,8 –1,1 –5,1
Rahoituksen rahavirta 52,1 1,7 2,5
Rahavarojen muutos 49,5 3,6 18,7

  
Rahavarat kauden alussa 24,6 5,9 5,9
Rahavarat kauden lopussa 74,1 9,5 24,6
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Liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 (3,0) miljoonaa euroa, mikä sisältää nettokäyttöpääoman kasvusta aiheutuneen noin 
7,6 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen. Nettokäyttöpääoman kasvu johtuu liiketoiminnan volyymin kasvusta. 
Investointien rahavirta oli –5,8 (–1,1) miljoonaa euroa, josta 4,8 miljoonaa euroa liittyy Oulaisten tuotantotehtaan 
investointeihin. Rahoituksen rahavirta oli 52,1 (1,7) miljoonaa euroa, mikä sisältää muun muassa 7,9 miljoonan euron 
osingonmaksun ja osakeannista saadut noin 57,9 miljoonan euron nettovarat. 

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa työskenteli katsauskauden aikana keskimäärin 473 henkilöä. Katsauskauden päättyessä 
henkilöstön määrä oli 560 (423 31.12.2015) työntekijää, joista noin 40 on kausiluonteisia työntekijöitä. Noin 55 % konsernin 
henkilöstöstä on toimihenkilöitä ja 45 % työmailla toimivia henkilöitä.

Lehto käynnisti kesäkuussa mittavan rekrytointikampanjan työvoimakapasiteetin turvaamiseksi. Rakentamisen kasvu näkyy 
ennen kaikkea työvoiman saatavuudessa. Henkilöstöjohtamisessa panostetaan vahvasti kasvuun, kilpailukyvyn jatkuvaan 
vahvistamiseen, hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. 

Osakkeet ja omistus
Lehto Group Oyj listattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalle listautumisannin jälkeen. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 
prelistalla 28.4.2016 ja pörssilistalla 2.5.2016. Listautumisannissa yleisöannin ja instituutioannin lopullinen merkintähinta 
oli 5,10 euroa osakkeelta ja henkilöstöannin merkintähinta oli 4,59 euroa osakkeelta.

Lehto Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä kesäkuun lopussa oli 58 250 752 kpl ja yhtiöllä oli 4 676 osakkeenomistajaa. 
Yhtiön osakkeita ei ole konsernin hallussa.

Osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 30.6.2016 oli 7,00 euroa. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 
7,01 euroa ja alin kurssi 5,52 euroa.

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Riskit ja epävarmuustekijät
Lehto on tunnistanut useita liiketoimintaan, toimintaympäristöön, toimialaan ja talouteen liittyviä riskejä, jotka voivat 
vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen tasoon ja kehittymiseen sekä taloudelliseen asemaan. Riskienhallinta on olennainen osa 
konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä.

Lehto altistuu toiminnassaan operatiivisen liiketoiminnan riskien lisäksi rahoituksen saatavuuteen, yleiseen taloudelliseen 
kehitykseen, poliittiseen päätöksentekoon ja muuhun julkisen sektorin toimintaan liittyville riskeille.

Osa Lehdon liiketoiminnasta on ns. perinteistä rakennusurakointia ja osa omaa tuotantoa, jossa lopullinen asiakas ei 
välttämättä ole tiedossa rakennushanketta aloitettaessa. Näihin liiketoimintamalleihin liittyy erilaisia riskejä.

Perinteisessä rakennusurakoinnissa hankkeen tuotot kirjataan osatulouttamalla hankkeen valmiusasteen mukaisesti. 
Tällaisessa mallissa keskeisenä riskinä on se, että hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat arvioitua suuremmiksi tai 
hankkeen toteuttamisaika viivästyy.

Oman tuotannon keskeisenä riskinä on se, että tuotantoa ei saada myytyä suunnitellussa aikataulussa tai suunnitellulla 
hinnalla. Lisäksi hankkeen kustannukset voivat muodostua arvioitua suuremmiksi.

Epäonnistuminen hankkeen hinnoittelussa, teknisessä toteuttamisessa, kustannusten ja aikataulun arvioinnissa, kohteen 
myynnissä tai rahoituksen hankkimisessa voi aiheuttaa negatiivisia poikkeamia yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
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Konsernin harjoittamalle projektiliiketoiminnalle on ominaista eri tarkastelukausien tuloksen mahdollisesti merkittäväkin 
vaihtelu hankkeiden kirjaamiskäytännöistä johtuen. Konsernin kassavirta kertyy yleensä hankkeen valmistumisasteen 
mukaisesti, kuitenkin siten, että hankkeen valmistuttua maksettava viimeinen maksuerä on muita maksueriä suurempi. 
Yksittäisen hankkeen viivästyminen saattaa näin ollen vaikuttaa käyttöpääoman riittävyyteen. 

Rakentamismääräysten tai kaavoituspolitiikan muuttumisella voi myös olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön liiketoiminnalle.

Lehto pyrkii hallitsemaan riskejä organisaation joka tasolla. Riskienhallinta kattaa riskien tunnistamisen, arvioinnin ja 
suunnitelmat niiden ehkäisemiseksi.

Tarkempi kuvaus riskeistä on esitetty huhtikuussa 2016 julkaistussa listautumisesitteessä ja Lehdon www-sivustolla 
osoitteessa www.lehto.fi/sijoittajille. Esite on saatavilla yhtiön www-sivuilla osoitteessa http://lehto.fi/sijoittajille/lehto-
groupin-listautumisanti/listautumiseen-liittyvat-materiaalit. Vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia riskeihin.

Yhtiökokouksen päätökset
Lehto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2016. Seuraavassa on kuvattu yhtiökokouksen keskeiset 
päätökset:

Kokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 
1.1.–31.12.2015.

Osingon määräksi vahvistettiin 0,35 euroa osakkeelta eli yhtiön silloisella osakemäärällä osingon kokonaismäärä oli 7,9 
miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 8.4.2016.

Hallitukseen valittiin uudelleen Pertti Huuskonen, Martti Karppinen, Päivi Timonen ja Mikko Räsänen sekä uutena jäsenenä 
Sakari Ahdekivi. Hannu Lehto ja Tomi Koivukoski jäivät pois hallituksesta.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii 
Tapio Raappana, KHT.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen toteuttamaan pörssilistautumiseen tarvittavat toimenpiteet, kuten toteuttamaan 
niin sanottu osakesplit, suunnattu osakeanti institutionaalisille sijoittajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille sekä yhtiön ja sen 
tytäryhtiön työntekijöille.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja 
pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön 
kaikista osakkeista ennen suunnitellun listautumisannin toteuttamista. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja 
otetaan pantiksi. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia 
osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista ennen listautumisannin toteuttamista. Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös 
päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa 
omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus valtuutettiin 
päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

Liputusilmoitukset
Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 
2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen. 
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Katsauskauden merkittävät tapahtumat
Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana konsernin kaikki yksiköt alkoivat käyttää Lehto-nimeä. Konsernin 
emoyhtiön nimi muutettiin Lehto Group Oyj:ksi entisestä Päätoimija Oyj:stä jo joulukuussa 2015. Voimakkaasti kasvanut 
konserni halusi liiketoiminnan yhdistämisellä Lehto-brändin alle yhtenäistää kattavan palvelutarjontansa esilletuontia sekä 
vahvistaa brändin tunnettuutta.

Maaliskuussa 2016 Lehto Group Oyj ja Citycon Finland Oy allekirjoittivat esisopimuksen Espoonlahdessa sijaitsevan 
kauppakeskus Lippulaivan kehityshankkeesta. Esisopimuksen mukaisesti kehityshanketta valmistellaan Cityconin, 
Lehdon ja hankkeen suunnittelijoiden tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteena on, että lopullinen urakkasopimus voitaisiin 
tehdä vuoden 2016 aikana. Lippulaivan yhteyteen on tarkoitus rakentaa myös noin 550 asuntoa, yhteys metroon, 
bussiterminaali ja 1 400 autopaikkaa. Koko hankkeen bruttoala on noin 170 000 brm2. Lehdon on tarkoitus toteuttaa 
kauppakeskuksen, bussiterminaalin, metroyhteyden ja autopaikkojen rakentaminen KVR-urakkana ja asuintalojen 
rakentaminen omaperusteisena tuotantona. Arvioitu hankkeen rakennusaika on 2016–2020. Hankkeen toteutumiseen 
liittyy tavanomaisia kiinteistökehityshankkeisiin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Lehto Group Oyj toteutti listautumisannin huhtikuussa 2016. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:n 
prelistalla aloitettiin 28.4.2016. Institutionaalisille sijoittajille, yksityishenkilöille ja yhtiön työntekijöille suunnatussa 
osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 11 874 705 uutta osaketta. Lisäksi Osuuskunta PPO:n oman pääoman 
ehtoinen vaihtovelkakirjalaina konvertoitiin osakkeiksi antamalla 1 065 643 uutta Lehto Group Oyj:n osaketta. Osakkeiden 
lukumäärä listautumisannin ja konversion jälkeen nousi 58 250 752 osakkeeseen. Yhtiön vanhat osakkeenomistajat myivät 
annin yhteydessä yhteensä 3 199 608 osaketta. 

Yhtiö sai listautumisannista yhteensä noin 60,5 miljoonan euron rahavarat. Listautumisannista johtuvien palkkioiden ja 
kulujen määrä on noin 2,5 miljoonaa euroa. 

Seuraavassa on kuvattu keskeiset listautumiseen liittyvät tapahtumat ja tiedotteet:

29.3.2016 yhtiö tiedotti suunnitelmastaan listautua Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

30.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen toteuttamaan pörssilistautumiseen tarvittavat 
toimenpiteet. 

12.4.2016 yhtiö julkisti suunnitellun listautumisannin alustavan hintavälin ja annissa merkittäväksi tarjottavien osakkeiden 
lukumäärät ja muut keskeiset annin ehdot. 

14.4.2016 yhtiö tiedotti, että listalleottohakemus on jätetty Helsingin Pörssille.

22.4.2016 yhtiö tiedotti, että sen listautumisanti on ylimerkitty ja merkintäaika keskeytetään.

27.4.2016 yhtiö tiedotti, että sen listautumisanti on päättynyt, ja että osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi 
yleisöannissa ja instituutioannissa on asetettu 5,10 euroa osakkeelta.

28.4.2016 kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n prelistalla.

3.5.2016 yhtiö julkisti 10 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen.

18.5.2016 yhtiö tiedotti, että listautumisantiin liittyvä lisäosakeoptio on käytetty täysimääräisesti.

Toukokuussa yhtiö tiedotti, että se rakentaa Nokialle noin 11 500 m2 suuruisen Prismakeskuksen ja kesäkuussa yhtiö kertoi 
aloittavansa Leo’s Lekland -sisäliikuntapuiston rakentamisen Kempeleeseen.

Kesäkuussa Lehto-konserniin kuuluva Optimikodit Oy osti energiatehokkaisiin rakenneratkaisuihin keskittyneen Dometalot 
Oy:n liiketoiminnan. Liiketoimintakaupassa Lehdolle siirtyi muun muassa tavanomaisia liiketoimintaan liittyviä sopimuksia, 
aineettomia oikeuksia ja 13 työntekijää. Dometalot Oy:n henkilökunta jatkoi vanhoina työntekijöinä. Ostetun liiketoiminnan 
liikevaihto vuonna 2015 oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta Lehdon 
vuoden 2016 liikevaihtoon, tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Kesäkuussa Lehto tiedotti, että se rakentaa uuden toimisto- ja liiketilakokonaisuuden Vantaan Tikkurilan juna-aseman 
yhteyteen. Rakennuksen tilaajana on Sponda Oyj, jolle Lehto on aiemminkin toteuttanut KVR-muotoisia urakoita. Sponda 
aikoo toteuttaa hankkeen kahdessa vaiheessa. Lehdon ensimmäiseen vaiheeseen liittyvän rakennusurakan arvo on noin 
26,8 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen käynnistämisestä Sponda päättää myöhemmin vuokraustilanteen mukaan.
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaikuttavia tapahtumia.

Kempeleessä 18.8.2016

Lehto Group Oyj 
Hallitus

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja

0400 944 074

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Lehto Group lyhyesti

Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Yhtiön missio 
on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja. Yhtiö on jakanut toimintansa neljään palvelualueeseen: Toimitilat, Asunnot, 
Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Lehto Group toimii tällä hetkellä Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt 
kasvukeskuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. 
Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2015 oli noin 276 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015 päättyessä 423 
henkilöä.

www.lehto.fi
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Taulukko-osio
Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat samat kuin yhtiön viimeisimmässä 
tilinpäätöksessä. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34-standardia.

Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Meur 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015
Liikevaihto 140,5 97,2 275,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,6 1,0
Varaston muutos 6,6 10,8 0,7
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö –48,8 –36,0 –94,3
Ulkopuoliset palvelut –62,4 –49,7 –119,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut –16,3 –12,5 –26,2
Poistot –0,8 –0,6 –1,4
Liiketoiminnan muut kulut –5,2 –3,7 –8,7
Liikevoitto 14,0 6,1 27,2
Rahoitustuotot 0,1 0,0 0,1
Rahoituskulut –0,2 –0,6 –0,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 0,0 0,0
Voitto ennen veroja 13,8 5,6 26,8
Tuloverot –2,9 –1,3 –5,6
Tilikauden voitto 11,0 4,2 21,2

  
Laajan tuloksen jakautuminen   

Emoyhtiön osakkeenomistajille 10,9 3,5 21,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,7 0,0

 11,0 4,2 21,2
  

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos, euroa/osake   
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 49 839 526 40 582 478 41 062 559
Osakekohtainen tulos, euroa/osake  
(laimennettu ja laimentamaton) 0,22 0,09 0,52

  
Konsernilla ei ole eriä, joilla olisi laimennusvaikutusta.
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KONSERNITASE
Meur

 
30.6.2016 30.6.2015

 
31.12.2015

Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo 1,7 1,7 1,7
Muut aineettomat hyödykkeet 2,4 3,0 2,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5,6 0,7 0,9
Sijoituskiinteistöt 0,8 0,8 0,8
Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset 6,0 1,7 5,7
Laskennalliset verosaamiset 3,7 3,4 2,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 20,2 11,2 14,6

Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 58,5 55,0 51,3
Lyhytaikaiset saamiset 62,1 55,6 47,2
Rahavarat 74,1 9,5 24,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 194,8 120,0 123,0
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0,0 1,9 0,0

Varat yhteensä 215,0 133,2 137,6
  

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma   
Osakepääoma 0,1 0,1 0,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69,2 1,8 5,8
Oman pääoman ehtoinen laina 0,0 0,0 5,0
Edellisten tilikausien voittovarat 14,3 9,7 1,2
Tilikauden voitto 10,9 3,5 21,2
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 94,6 15,1 33,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,4 0,0
Oma pääoma yhteensä 94,6 15,5 33,4

Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 0,1 0,0 0,1
Varaukset 1,8 1,0 1,3
Rahoitusvelat 14,2 0,3 8,2
Muut pitkäaikaiset velat 1,8 0,5 1,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 17,9 1,8 11,3

Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat 4,7 19,2 8,7
Saadut ennakot 65,1 62,5 47,9
Ostovelat ja muut velat 32,7 33,2 36,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 102,5 114,9 92,9
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 1,0 0,0
Velat yhteensä 120,3 117,7 104,2

Oma pääoma ja velat yhteensä 215,0 133,2 137,6
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

Meur
Osake-

pääoma

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto

Oman 
pääoman 
ehtoinen 

laina
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien 

osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 0,1 0,3  14,5 14,9 1,6 16,5
Laaja tulos

Tilikauden tulos 3,5 3,5 0,7 4,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä    3,5 3,5 0,7 4,2
Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako –5,0 –5,0 –1,9 –6,9
Osakeanti 1,5 1,5 1,5
Muut muutokset 0,2 0,2 0,2

Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä 1,5 –4,8 –3,3 –1,9 –5,3
Oma pääoma 30.6.2015 0,1 1,8  13,2 15,1 0,4 15,5

Oma pääoma 1.1.2016 0,1 5,8 5,0 22,4 33,4 0,0 33,4
Laaja tulos

Tilikauden tulos 10,9 10,9 0,0 11,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä    10,9 10,9 0,0 11,0
Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako –7,9 –7,9 –7,9
Oman pääoman ehtoisen 
lainan maksetut korot –0,2 –0,2 –0,2
Osakeanti 63,4 –5,0 58,4 58,4
Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0

Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä 63,4 –5,0 –8,1 50,3 0,0 50,3
Oma pääoma 30.6.2016 0,1 69,2 0,0 25,3 94,6 0,0 94,6
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Meur 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015
Liiketoiminnan rahavirrat   
Tilikauden voitto 11,0 4,2 21,2
Oikaisut:   

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,6 0,1 0,3
Poistot 0,8 0,6 1,4
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,6 1,0
Luovutusvoitot –0,1 –0,4 –0,4
Tuloverot 2,9 1,3 5,6

Käyttöpääoman muutokset:   
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos –14,1 –18,9 –10,1
Vaihto-omaisuuden muutos –7,2 –7,8 –4,1
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 13,7 25,7 11,9

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista –0,2 –0,6 –1,0
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0,1 0,0 0,1
Maksetut verot –4,1 –1,8 –4,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,3 3,0 21,3

Investointien rahavirrat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet –4,8 –0,3 –0,7
Muut aineettomat hyödykkeet 0,0 –0,2 –0,4
Tytäryritysten myynti 0,0 0,0 0,8
Tytäryritysten hankinta 0,0 –0,8 –0,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta ja luovutustulot 0,1 0,2 0,3
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0
Myönnetyt lainat –1,1 0,0 –4,4
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0
Investointien nettorahavirta –5,8 –1,1 –5,1

Rahoituksen rahavirrat   
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset 6,0 0,0 8,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 13,8 17,5
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset –3,7 –6,4 –19,2
Oman pääoman ehtoisen lainan nosto 0,0 0,0 5,0
Oman pääoman ehtoisen lainan maksetut korot (–) –0,2 0,0 0,0
Määräysvallattomien osuuksien hankinta (–)/myynti (+) 0,0 0,0 –1,8
Maksetut osingot (–) –7,9 –5,7 –6,9
Maksullinen osakeanti 57,9 0,0 0,0
Rahoituksen nettorahavirta 52,1 1,7 2,5

  
Rahavarojen muutos (+/–) 49,5 3,6 18,7
Rahavarat tilikauden alussa 24,6 5,9 5,9
Rahavarat tilikauden lopussa 74,1 9,5 24,6
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Lehto Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1. 1. – 30. 6. 2016

TUNNUSLUVUT 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015
Liikevaihto, milj.euroa 140,5 97,2 275,6
Liikevaihdon muutos, % 44,6 % 33,1 % 61,1 %
Liikevoitto, milj.euroa 14,0 6,1 27,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 9,9 % 6,3 % 9,9 %
Tilikauden tulos, milj.euroa 11,0 4,2 21,2
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 7,8 % 4,3 % 7,7 %

  
Omavaraisuusaste, % 63,1 % 21,9 % 37,2 %
Velkaantumisaste, % 18,5 % 10,9 % 32,6 %
Nettovelkaantumisaste, % –58,4 % 64,1 % –22,9 %

  
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 473 382 402
Bruttoinvestoinnit taseen varoihin, milj. euroa 4,9 0,5 1,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,09 0,52
Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä keskimäärin 49 839 526 40 582 478 41 062 559
Osakkeiden (osakeantioikaistu) lukumäärä kauden lopussa 58 250 752 40 857 142 45 310 404

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Yhtiöllä on yksi toimintasegmentti, Rakentamispalvelut. Segmentin liiketoiminta on uudis- ja korjaus-rakentamispalveluiden 
tuottamista. Konsernin johto seuraa koko konsernia ja segmentin luvut ovat yhtenevät konsernilukujen kanssa.

VASTUUT JA VAKUUDET
Meur 30.6.2016 31.12.2015
Velat joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta   
Rahalaitoslainat 14,3 12,5
Myymättömien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöosakkeiden velkaosuudet 4,4 4,7
Osamaksuvelat 0,9 0,0
Yhteensä 19,5 17,2

  
Vakuudet   
Yrityskiinnitykset 0,0 1,8
Kiinteistökiinnitykset 4,7 12,3
Pantit 4,6 4,6
Omavelkaiset takaukset 1,0 0,3
Yhteensä 10,3 18,9

  
Urakkatakaukset   
Työaikaiset takaukset 18,7 19,9
Takuuaikaiset takaukset 5,1 4,7
RS-takaukset 16,2 13,4
Maksutakaus 1,2 0,2
Yhteensä 41,2 38,1

Yhtiöllä ei ole takautuvasti laskettavissa vertailukauden vastuita ja vakuuksia.
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