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Solwers Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022 

Solwers Oyj Yhtiötiedote 28.2.2023 klo 8.00 

 

Tilikauden (1.1.-31.12.2022) luvut ovat tilintarkastamattomia (IFRS) 

 

Vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani 

 

Heinä-joulukuu 2022 lyhyesti 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä, jollei 

toisin mainita.   

 

• Liikevaihto oli EUR 30,2 (22,7) miljoonaa ja kasvoi 33,2 % edellisvuoden vertailukaudesta  

• EBITA oli EUR 3,4 (2,0) miljoonaa eli 11,3 (9,0) % liikevaihdosta 

• Liikevoitto (EBIT) oli EUR 2,3 (1,4) miljoonaa eli 7,6 (6,0) % liikevaihdosta 

• Joulukuussa toteutettiin suunnattu osakeanti, 1.020.000 osaketta, joilla kerättiin EUR 4,5 

miljoonaa varoja ennen transaktiokuluja 

 

 

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti  

• Liikevaihto oli EUR 62,8 (44,7) miljoonaa ja kasvoi EUR 18,1 miljoonaa eli 40,6 (36,8) % 

• EBITA vahvistui 7,2 (4,7) miljoonaan euroon mikä on 11,5 % (10,5) % liikevaihdosta  

• Liikevoitto (EBIT) oli EUR 5,1 (3,4) miljoonaa eli 8,1 (7,5) % liikevaihdosta 

• Laskutusaste oli 80,0 (82,2) % 

• Omavaraisuusaste oli 46,7 (45,2) % 

• Liikevaihdon kasvu ja omavaraisuusaste ovat edellä ja kannattavuus on keskipitkän aikavälin 

tavoitteiden tasolla 

• Kasvustrategian toteutus jatkui: yritysostoja tehtiin yksi Ruotsissa ja toinen Suomessa 

• Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,073 euroa osakkeelta, eli 

yhteensä 723.799,89 euroa.  
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Avainluvut 

                

SOLWERS KONSERNI               

                

Tuhat euroa 2022 2021   H2/2022 H2/2021     

                

Liikevaihto 62 796 44 662   30 234 22 700     

                

EBITDA 8 156 5 495   3 911 2 482     

EBITDA-% 13,0% 12,3%   12,9% 10,9%     

                

EBITA 7 218 4 708   3 417 2 044     

EBITA-% 11,5% 10,5%   11,3% 9,0%     

                

EBIT 5 091 3 371   2 283 1 353     

EBIT-% 8,1% 7,5%   7,6% 6,0%     

                

Nettotulos 3 574 1 894 *) 1 656 844 *) 

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

                

Osakekohtainen tulos (EPS)1), eur 0,38 0,23 *) 0,18 0,09 *) 

                

Liikevaihto per henkilö 105 112   50 52     

Liikevaihdon kasvu 40,6 % 36,8 %   33,2% 21,0 %     

Laskutusaste 80,0 % 82,2 %   79,3% 82,7 %     

                

Oikaistu oma pääoma 38 158 31 909   38 158 31 909     

Nettovelka 13 366 14 119   13 366 14 119     

                

Omavaraisuusaste, % 46,7% 45,4%   46,7% 45,4%     

Oikaistu omavaraisuusaste, % 46,7% 45,4%   46,7% 45,4%     

Taseen loppusumma 81 682 70 354   81 682 70 354     

                

Henkilöstömäärä keskimäärin 600 397   607 441     

Henkilöstömäärä kauden lopussa 582 571   582 571     

                

*) Vertailukauden tiedot on oikaistu ulkomaisten tytäryhtiöiden nettosijoituksen valuuttakurssierojen   

käsittelyn osalta                
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Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin katsaus 

Vuosi 2022 oli Solwersille markkinoiden 

epävarmuudesta huolimatta varsin hyvä. Sekä 

tilauskanta että laskutusaste pysyivät vakaalla 

tasolla. Kasvumme oli vahvaa lähinnä yritysostojen 

ansiosta. Teimme vuoden aikana kaksi yritysostoa: 

Ruotsista hankimme logistiikkaratkaisujen 

konsultointiyhtiö Establish Scheningin ja Suomessa 

toteutimme tytäryhtiömme Lukkaroinen Arkkitehdit 

aseman vahvistamiseksi yritysoston Turussa: 

Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor on 

tunnettu toimija Varsinais-Suomen alueella. Nämä 

uudet yritykset laajentavat sekä omiensa että 

muiden Solwers- yhtiöiden palvelutarjontaa ja 

asiakaskuntaa.  Olosuhteista johtuen olimme 

kuitenkin varovaisia yrityshankinnoissa, ja etsimme 

kohteita, joiden toiminta on vähemmän 

suhdanneherkkää.  

 

Solwers-yhtiöillä on laaja asiakaskunta eri 

paikkakunnilla kahdessa maassa ja toteutamme vuosittain tuhansia projekteja palvelujen 

vaihdellessa erilaisista suunnittelupalveluista projektinjohdon, taloushallinnon ja muihin 

asiantuntijapalveluihin. Katsausvuoden aikana yhtiöillämme oli arviolta 3 300 projektia, joista valtaosa 

oli alle 10.000 euron tilauksia. Tilauskannastamme noin puolet on julkisia hankkeita, kuten sairaalat, 

koulut, museot, ja infrahankkeet, esimerkiksi tiet, sillat, kadut ja tunnelit.  

 

Mielenkiintoisia hankkeita pitkin vuotta 

 

Katsausvuoden projekteista mainittakoon Suomessa toteutetut käynnissä olevat Lukkaroinen 

Arkkitehtien isot sairaalahankkeet Oulussa, Helsingissä ja Espoossa sekä Joutsenmerkki-kriteerein 

suunniteltu Savilahtikampus ja arkkitehtuurikilpailun voiton myötä toteutettu taidelukio Lumit 

Kuopiossa. Hyvä esimerkki Solwers-yhtiöiden yhteistyöstä on Savilahden monitoimikeskus 

Kuopiossa. Projektissa vanhat puolustusvoimien käytössä aiemmin olleet varastotunnelit 

laajennetaan yhdeksi isoksi monitoimihalliksi. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Davidsson 

Tarkela, rakennesuunnittelusta Pontek, kalliosuunnittelusta Rockplan ja melu- ja 

värähtelymittauksista Kalliotekniikka.  

Norrbotnia-rataa suunnitellaan Uumajan ja Luulajan välille, ja hankkeessa ruotsalainen tytäryhtiömme 

Licab on vastuussa muun muassa osaprojektien hallinnoinnista, radan teknisestä tuesta ja 

turvallisuusasioista. Licabilla on merkittävä rooli myös ERTMS-järjestelmän (European Rail Traffic 

Management System) käyttöönotossa, jossa asiakas, Ruotsin Trafikverket, hyödyntää Licabin 

asiantuntemusta suunnittelussa, urakoinnissa, käyttöönotossa, rakennushallinnossa ja työnjohdossa. 

ELE Engineeringin asiantuntijoita puolestaan työllistivät tunnetut suurasiakkaat teollisuuden 

prosessiratkaisujen ja junakytkentäjärjestelmien kehittämistehtävissä, ja muut projektit vaihtelivat 

merituulipuistojen kaapelihallinnasta seuraavan sukupolven sähköasemien kehittämiseen ja 

sähkönsiirtoratkaisuihin.  
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Kasvua tavoitteena jatkaa 

Kasvustrategian tueksi sovimme toukokuussa pääpankkimme kanssa rahoitussopimuksemme 

laajennuksesta ja muutoksista. Sopimukseen lisättiin 15 miljoonan euron lainalimiitti yritysostoihin ja 

investointirajoitteita lievennettiin. Loppuvuodesta joulukuussa toteutimme lisäksi suunnatun 

osakeannin, joka kasvatti sijoitettua pääomaa 4,5 miljoonaa euroa. Antiin osallistuivat Familjen 

Kamprads stiftelse, Keskinäinen Työeläkevakuutus Elo, Säästöpankki Pienyhtiöt Sijoitusrahasto, 

Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö, Handelsbanken Finska Småbolags Fonden, Keskinäinen 

Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Fondita European Micro Cap Placeringsfond, Aktia Mikro Markka 

sekä CEB Invest Oy.   

Tavoitteenamme on jatkaa vuonna 2023 kasvua yritysostoin, pitää kannattavuus hyvällä tasolla, 

kehittää edelleen tytäryhtiöidemme yhteistyötä ja vahvistaa osaamista. Hyvä alkuvuoden tilauskanta, 

monipuolinen palveluvalikoima sekä liiketoiminnan maantieteellinen laajuus tukevat ja 

tasapainottavat asettamiemme keskipitkän aikajänteen tavoitteiden saavuttamista.  

 

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 tukemiseksi. Uudet tytäryhtiöt vahvistavat sekä omiensa että muiden 

Solwers-yhtiöiden asiakaskuntaa ja palvelutarjontaa. 

 

Kasvun osalta kaupungistuminen megatrendinä lisää infrastruktuurin maanpäällistä ja maanalaista 

rakentamista. Vastuullisuuden korostuminen toiminnassa, 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 työviihtyvyyt tä ja edistävät 

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

oman alansa osaajien kanssa hallittavan kokoisissa työyhteisöissä.  

  

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.  

 

Yhtiö pitää ennallaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, jotka ovat:  

 

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

• Kannattavuus: Yli 12 prosentin EBITA-% 

• Omavaraisuusaste: Yli 40 prosenttia 
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Markkinanäkymät 

Muutokset yhteiskunnassa tuovat uusia mahdollisuuksia haasteiden ohella.  

Siirtyminen fossiilittomaan energiantuotantoon ja teollisuustuotantoon tuo merkittävästi uusia 

investointeja. Erilaiset uudet energiatuotantolähteet, energiavarastot, sähkönsiirtojärjestelmät ja 

automaatioratkaisut lisäävät suunnittelu- ja projektijohtopalvelujen kysyntää. Myös 

kiertotalousprojektit, joiden määrä kasvaa jatkossa nopeasti, tuovat lisää toimeksiantoja, sillä 

rakennuksien uudelleenkäyttö vaatii enemmän suunnittelua ja projektinjohtoa kuin 

uudisrakentaminen.  Hyvä esimerkki kiertotalousosaamisestamme on vuoden 2023 alussa saatu 

kilpailuvoitto Espoon kaupungin järjestämässä muotoilukilpailussa, jossa etsittiin konsepteja Keran 

alueen rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäyttöön.  Solwersin monialainen työryhmä voitti 

kilpailun työllään ”Nextille Levelille”. Voittanut ehdotus tarjoaa konseptin, jonka tavoitteena on viedä 

rakentamisen kiertotalous Suomen näkökulmasta seuraavalle tasolle. 

On todennäköistä, että asunto- ja toimistorakentaminen vähenee vuoden 2023 aikana. Muutos on 

seurausta korkeasta inflaatiosta, kohonneista koroista ja rakennuskustannuksista ja niiden myötä 

heikentyneestä ostovoimasta ja investointihalukkuudesta. Tämä vaikuttaa tietenkin myös 

suunnittelualaan. Solwersin liikevaihdosta arviolta alle 10 % tulee asunto- ja toimistosuunnittelusta ja 

siksi uskomme, että mikäli ennusteiden mukaan lievä taantuma toteutuu, vaikutus Solwersiin ei ole 

merkittävä. 

Alalla viimeisen kymmenen vuoden aikana vallinnut krooninen pula asiantuntijoista helpottuu ja 

työvoiman kysyntä tasapainottuu mahdollisen lievän taantuman toteutuessa.  

 

Näkymät vuodelle 2023 

Solwersin hyvä tilauskanta vuoden 2023 alussa tukee liikevaihdon positiivista kehitystä. 

Yrityskauppamarkkina on jatkunut aktiivisena ja yritysostoja on suunniteltu jatkettavan edelleen. 

Monipuolinen palveluvalikoima, toiminta kahdessa maassa sekä pienten projektien suuri lukumäärä 

tasapainottavat ja tukevat keskipitkälle aikajänteelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Myös 

energiantuotantoon, energiatehokkuuteen sekä kiertotalousprojekteihin liittyvän suunnittelutyön 

kysynnän odotetaan kasvavan. Odotamme liikevaihdon kasvavan ja tuloksen pysyvän hyvällä tasolla.  

  

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 

Solwers Oyj:n liikevaihto oli tammi-joulukuussa 62,8 (44,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon suhteellinen 

kasvu oli 40,6 % (36,8 %), joka pääasiassa johtui yrityshankinnoista.  Ruotsin kruunun kurssin 

epäedullisen kehityksen vaikutus liikevaihtoon oli negatiivinen 1,4 miljoonaa euroa. 

EBITA nousi 11,5 %:iin vertailuvuoden 10,5 %:sta. Yhtenä osatekijänä oli liiketoimintakulujen (ml. 

poistot) suhteellisen osuuden, 1,1 %-yksikön, lasku liikevaihdosta. Tämän johdosta liiketuloskin päätyi 

0,6 %-yksikköä edellisvuotta korkeammalle tasolle päätyen 8,1 (7.5) %:iin. Sekä EBITA:a että EBIT:iä 

rasittivat yrityshankintoihin liittyvät kulut 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. 

Rahoituksen nettokulut vähenivät vertailuvuodesta 0,8 miljoonaa euroa ollen 0,2 (1,0) miljoonaa 

euroa. Vertailuvuoden 2021 huomattavasti korkeammat rahoituskulut johtuivat pääomalainojen 

koroista, jotka sinä vuonna kirjattiin kuluksi pääomarakenteen uudelleen järjestelyn yhteydessä. 

Näistä syistä tilikauden voitto kasvoi 1,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta, ja oli 3,6 (1,9) miljoonaa 

euroa. 



7 
 

Tase ja rahoitus 

Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 81,7 (70,4) miljoonaa euroa. Kokonaisvarojen kasvu, 

11,3 miljoonaa euroa,on seurausta vuoden aikana tehdyistä yrityshankinnoista ja joulukuussa 

toteutetusta osakeannista. 

Yhtiöön sijoitettua pääomaa kasvatettiin edelleen tilivuoden aikana vahvistamalla yhtiön omaa 

pääomaa ja lisäämällä vieraan pääoman rahoitusta uusien pankkilainojen muodossa. Tämä 

tasapainoisella tavalla tehty varojen lisäys vahvisti yhtiön omavaraisuusastetta 46,7 (45,4) %:iin 

vuoden lopussa. 

Yhtiön omaa pääomaa vahvistettiin vuoden aikana yhteensä 4,6 (24,9) miljoonalla eurolla (netto 

osakeantikulujen jälkeen). Lisäys johtui kahdesta suunnatusta annista, joista 4,2 miljoonaa euroa 

muodostui joulukuussa toimeenpannusta maksullisesta annista yhdeksälle sijoittajalle ja 0,4 

miljoonaa euroa yrityshankinnan yhteydessä myyjille suunnatusta annista.  

Korolliset velat olivat vuoden päättyessä 31,8 (26,8) miljoonaa euroa, josta lainoja rahoituslaitoksilta 

18,7 (15,8) miljoonaa euroa, yrityskaupoista syntynyttä kauppahintavelkaa 7,5 (5,9) miljoonaa euroa, 

leasingvelkoja 4,0 (4,3) miljoonaa euroa ja muita korollisia velkoja 1,6 (0,8) miljoonaa euroa. 

Yhtiön nettovelka oli vuoden lopussa 13,4 (14,1) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 

18,5 (12,6) miljoonaa euroa. 

 

Kassavirta 

Liiketoiminnan nettorahavirta jatkui hyvällä tasolla ollen positiivinen +5,8 (+4,7) miljoonaa euroa. 

Investointien nettorahavirta oli negatiivinen -3,0 (-11,4) miljoonaa euroa ja rahoituksen nettorahavirta 

positiivinen +3,1 (+13,3) miljoonaa euroa.  

Investointeihin käytetyistä rahavaroista pääosan muodosti yrityshankintoihin käytetyt rahavarat –1,8 

(-10,0) miljoonaa euroa netto. Aineellisen käyttöomaisuuden investointeihin käytettiin 0,6 (0,6) 

miljoonaa euroa ja aineettoman käyttöomaisuuden investointeihin 0,6 (0,3) miljoonaa euroa.  

Rahoituksen tulorahavirrasta 9,4 (26,5) miljoonaa euroa 4,2 (11,7) miljoonaa euroa muodosti vuoden 

aikana toimeenpannun maksullisen osakeannin nettotuotto, kun puolestaan uudet nostetut 

rahoituslaitoslainat olivat 5,0 (15,0) miljoonaa euroa.  

Rahoituksen menorahavirrasta –6,7 (-13,2) miljoonaa euroa käytettiin –1,5 (-8,0) miljoonaa euroa 

rahoituslaitoslainojen lyhennyksiin, -2,5 (-1,9) miljoonaa euroa leasingvelkojen maksuun ja –2,1 (-1,3) 

miljoonaa euroa muiden korottomien velkojen maksuun. 

Lisäksi osinkoja maksettiin yhteensä -0,5 (-2,0) miljoonaa euroa, josta -0,4 (-0,5) miljoonaa euroa 

emoyhtiön osakkeenomistajille. 

 

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. Yhtiön 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.  
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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, hallitus ja johto 

Solwers-yhtiöiden keskimääräinen henkilöstömäärä tilivuoden aikana oli 600 (397), josta emoyhtiön 

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

582 (571) henkilöä.  

Hallitus 

21.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen viisi jäsentä: 

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

Emma Papakosta. 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. Roger Lindqvist on yhtiön talousjohtaja, Taina 

Erkkilä toimii viestintäjohtajana ja Olli Kuusi lakiasiainjohtajana. Suomen ja Ruotsin liiketoimintojen 

johtoryhmiin kuuluvat Solwers Oyj:n johdon lisäksi tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.  

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Osakemäärän muutokset 

ELE Engineering AB hankinnan yhteydessä yhtiö suuntasi myyjille yhteensä 178.761 osaketta, jotka 

rekisteröitiin 31.1.2022. Samanlainen myyjille osana kauppahintaa toteutettu suunnattu osakeanti  

tehtiin Establish Schening AB:n oston yhteydessä, yhteensä 54.978 osaketta, jotka rekisteröitiin 

20.6.2022.  

Lisäksi joulukuussa toteuttiin suunnattu osakeanti,1.020.000 uutta osaketta, johon osallistuivat 

Familjen Kamprads stiftelse, Keskinäinen Työeläkevakuutus Elo, Säästöpankki Pienyhtiöt 

Sijoitusrahasto, Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö, Handelsbanken Finska Småbolags Fonden, 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Fondita European Micro Cap Placeringsfond, Aktia Mikro 

Markka sekä CEB Invest Oy. 

 

Vuoden 2022 lopussa Solwers Oyj:n osakekanta muodostui yhteensä 9.874.782 osakkeesta, josta 

41.220 osaketta oli yhtiön omassa hallussa. Keskimääräinen osakemäärä vuoden aikana oli  

8.843.228.  

 

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja sen rekisteröity osakepääoma oli 1.000.000 euroa.  
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Kaupankäynti osakkeilla 

Solwers Oyj ja Carnegie Investment Bank AB sopivat markkinatakauspalvelusta alkaen 20. kesäkuuta 

2022. Sopimuksen mukaan Pankki antaa Solwers Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia Nasdaq 

First North Growth Market Finland markkinatakauspalvelua koskevien sääntöjen mukaisesti.  

  

Osakkeen päätöskurssi 31.12.2022 oli 4,22 euroa. Solwers Oyj:n markkina-arvo oli tilikauden 

päättyessä 41,5 miljoonaa euroa.  

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2022 

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämälle yhtiön osakasluettelolle oli merkitty yhteensä 2.055 

osakkeenomistajaa, missä ei ole mukana hallintarekisteröityjä omistajia. Osakasluettelon 10 

suurinta osakkeenomistajaa tilikauden päättymispäivänä on listattu alla olevassa taulukossa: 
 

Osakkeenomistaja 
Osakkeiden 

lukumäärä   
%-osuus 

kokonaismäärästä 

        

Finnmap Engineering Oy 3 440 261   34,8 % 

CEB Invest Oy 1 007 823   10,2 % 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 427 653   4,3 % 

Sijoitusrahasto Säästöpankki pienyhtiöt 375 117   3,8 % 

Nyström, Stefan 312 000   3,2 % 

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka Osake 310 281   3,1 % 

Sebbas, Leif 286 340   2,9 % 

Työeläkevakuutusyhtiö Elo 280 000   2,8 % 

Fondita European Micro Cap investment fund 127 526   1,3 % 

Cumulant Capital Pohjois-Eurooppa  110 000   1,1 % 

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä  6 677 001   67,6 % 

    

Hallintarekisteröidyt osakkeet 1 284 804   13,0 % 

Muut osakkeenomistajat 1 912 977   19,4 % 

Osakkeet yhteensä 9 874 782   100,0 % 

        

Josta yhtiön hallussa olevat osakkeet 41 220   0,4 % 

   

 

 

Varsinainen yhtiökokous 21.4.2022 ja hallituksen voimassa olevat valtuudet 

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

myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 

2021 (2020) maksetaan osinkoa 0,04 (0,103) euroa osakkeelta.  

  

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

Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar sekä Emma Papakosta.   
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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, jota ei ole vielä käytetty, on 

voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 

saakka. 

 

Yhtiökokous ei valtuuttanut hallitusta päättämään osakeannista eikä optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokouksen 22.4.2021 hallitukselle 

myöntämä 4.166.667 osakkeen antivaltuutus on 28.2.2023 mennessä kokonaan käytetty.  

 

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 ja Ukrainan sodan takia, 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.  

Yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien kiihtyvä inflaatio ja koronnousu, voi vaikuttaa Solwersin 

liiketoimintaan myös lyhyellä aikavälillä, jos projekteja siirretään, keskeytetään tai lykätään 

suhdannevaihtelujen vuoksi. Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus 

Solwersin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 

tulevaisuudennäkymiin. 

Henkilöstöön liittyen epävarmuustekijä on ammattitaitoisen, osaavan henkilöstön saatavuudessa ja 

sitouttamisessa.  

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Solwers allekirjoitti 21.2.2023 sopimuksen ruotsalaisen Transport Consultancy Group Nordic AB:n 

koko osakekannan ostamisesta laajentaen näin palvelutarjontaansa rautateiden teknisen 

konsultoinnin alalle. Yrityskauppaan liittyen samana ajankohtana tiedotettiin suunnatusta 

osakeannista myyjille, 81.505 osaketta, joiden rekisteröinnin odotetaan tapahtuvan maaliskuun 2023 

aikana. 

 

Hallituksen voitonjakoesitys 

Solwers Oyj:n jakokelpoiset varat ovat tilikauden 2022 päättyessä 38.045.715,09 euroa, josta 

tilikauden tappio on -416.329,75 euroa. 

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään kertyneiden voittovarojen tilille ja 

että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkona 0,073 euroa osakkeelta, eli yhteensä 723.799,89 

euroa. 
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Taloudellinen tiedottaminen 

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan 24.3.2023. Varsinainen yhtiökokous on 

suunniteltu pidettäväksi 21.4.2023.  

 

Yhtiö julkaisee 31.8.2023 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2023. Tilinpäätös ja 

toimintakertomus sekä puolivuosikatsaus julkaistaan yhtiötiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla 

osoitteessa https://solwers.com/fi. 

 

 

Tiedotustilaisuus 

Yhtiö järjestää sijoittajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun englanninkielisen tiedotustilaisuuden 

28.2.2023 klo 12.00 alkaen. Webcast-tilaisuutta voi seurata osoitteessa 

https://solwers.videosync.fi/2022-results .Sekä tilaisuuden tallenne että esitysmateriaali ovat 

jälkikäteen saatavilla osoitteesta https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ 

 

Espoossa 28.2.2023 

Solwers Oyj 

Hallitus 

 

 

 

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 

Solwersin toiminta käynnistyi vuonna 2017 ja tänä päivänä se on nopeasti kasvava yhtiö, jonka 24 

omilla nimillään toimivaa tytäryhtiötä ja lähes 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 ja 

rautateiden teknisen konsultoinnin palveluntarjoajana Suomessa ja Ruotsissa. 

 

Jakelu:  

Nasdaq Helsinki  

Keskeiset tiedotusvälineet  

www.solwers.fi  

https://solwers.com/fi.
https://solwers.videosync.fi/2022-results
https://solwers.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/
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 2021 tilinpäätöksessä, joka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa 

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

 
  

SOLWERS KONSERNI

Tuhat euroa 2022 2021 H2/2022 H2/2021

LIIKEVAIHTO 62 796 44 662 30 234 22 700

Liiketoiminnan muut tuotot 230 423 155 264

Materiaalit ja palvelut -8 342 -6 302 -1 883 -3 657

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -38 762 -27 138 -20 876 -13 385

Poistot ja arvonalentumiset -3 065 -2 124 -1 628 -1 129

Liiketoiminnan muut kulut -7 766 -6 150 -3 720 -3 440

LIIKEVOITTO 5 091 3 371 2 283 1 353

Rahoitustuotot ja -kulut -495 -987 *) -293 12 *)

VOITTO ENNEN VEROJA 4 597 2 384 1 990 1 365

Tuloverot -1 022 -490 *) -335 -522 *)

KAUDEN VOITTO 3 574 1 894 *) 1 656 844 *)

Kauden voitto

Emoyhtiön omistajille 3 396 1 660 1 578 721

Määräysvallattomille omistajille 178 235 78 123

Osakekohtainen tulos (euroa)

Tulos/osake, laimentamaton 0,38 0,23 *) 0,18 0,09 *)

Tulos/osake, laimennettu 0,38 0,23 *) 0,18 0,09 *)

Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 1)

Laimentamaton 8 843 228 7 239 224 8 913 345 8 470 191

Laimennettu 8 843 228 7 239 224 8 913 345 8 470 191

Muut laajan tuloslaskelman erät

Aikaisempien vuosien oikaisut

Kertyneisiin voittovaroihin kirjatut erät 0 0 177 0

Laskennalliset verot 0 0 0 0

Ulkomaisten tytäryhtiöiden nettosijoituksiin liittyvät erät

Valuuttakurssierot -1 553 -279 *) -707 -250 *)

Laskennalliset verot 288 56 *) 140 51 *)

Erät, jotka voidaan myöhemmin kirjata tulosvaikutteisesti

Muuntoerot 0 80 7 -20

KAUDEN LAAJAN TULOSLASKELMAN TULOS 2 309 1 752 1 273 624

Kauden laajan tuloslaskelman tulos

Emoyhtiön omistajille 2 131 1 516 1 195 502

Määräysvallattomille omistajille 178 235 78 122

*) Vertailukauden tiedot on oikaistu ulkomaisten tytäryhtiöiden nettosijoituksen valuuttakurssierojen

käsittelyn osalta



14 
 

Konsernitase, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 

  

SOLWERS KONSERNI

Tuhat euroa 31.12.2022 31.12.2021 30.6.2022 30.6.2021

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet 39.122 34.421 36.507 22.164

Aineelliset hyödykkeet 5.651 5.850 5.872 2.704

Sijoitukset 1.888 1.898 1.908 1.574

Saamiset 1.451 1.410 1.396 1.509

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 48.112 43.580 45.682 27.950

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 168 163 164 150

Saamiset 14.586 13.637 16.220 10.661

Sijoitukset 334 332 331 304

Rahavarat 18.482 12.642 12.553 17.130

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 33.570 26.774 29.268 28.246

VARAT YHTEENSÄ 81.682 70.354 74.949 56.196

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 1.000 1.000 1.000 1.000

Osakeanti 0 1.453 0 0

Ylikurssirahasto 20 20 20 20

Muut rahastot 35.903 29.676 31.509 27.638

Kertyneet voittovarat -2.816 -2.326 -2.041 -1.165

Tilikauden voitto 3.396 1.437 1.818 916

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 37.504 31.259 32.306 28.409

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUS 654 649 589 475

VELAT

Pitkäaikaiset velat 28.004 20.309 25.142 13.992

Lyhytaikaiset velat 15.521 18.136 16.912 13.320

VELAT YHTEENSÄ 43.524 38.445 42.054 27.312

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 81.682 70.354 74.949 56.196
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 

 
 

  

SOLWERS KONSERNI

Tuhat euroa 2022 2021 H2/2022 H2/2021

Liiketoiminnan rahavirta 

Kauden voitto 3.574 1.672 1.655 644

Oikaisut

Poistot ja arvonalentumiset 3.065 2.124 1.628 1.129

Rahoitustuotot ja -kulut 495 1.266 293 238

Tuloverot 1.022 597 334 634

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot -40 -274 -24 -264

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot ja romutukset 146 234 130 230

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8.262 5.618 4.016 2.611

Käyttöpääoman muutos

Vaihto-omaisuuden muutos -5 98 -4 -13

Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos 524 1.470 1.852 1.721

Lyhytaikaisten sijoitusten muutos -2 -20 -3 -30

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -1.473 -224 -1.528 -671

Nettokäyttöpääoman muutos yhteensä -956 1.324 317 1.007

Rahoituserät ja tuloverot

Rahoituslaitoslainoista ja muista korollisista veloista maksetut korot -345 -949 -194 -139

Leasingveloista maksetut korot -117 -106 -57 -48

Saadut korot 22 4 13 -5

Muut maksetut ja saadut rahoituserät (netto) 460 -20 582 151

Maksetut tuloverot -1.522 -1.187 -719 -649

Liiketoiminnan nettorahavirta 5.805 4.685 3.958 2.927

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -631 -552 -432 -99

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -581 -259 -564 -259

Investoinnit muihin pitkäaikaisiin varoihin (netto) -31 -307 -37 -301

Pitkäaikaisten varojen myynnistä saadut tulot 40 612 24 478

Liiketoimintojen yhdistämiset -1.817 -10.004 0 -9.850

Määräysvallattomien omistusosuuksien hankinta 0 -913 0 0

Investointien nettorahavirta -3.019 -11.424 -1.009 -10.032

Rahoituksen rahavirta

Listautumisannista saadut rahavarat 0 8.951 0 0

Listautumisannista maksetut kulut 0 -864 0 -125

Muista osakeanneista saadut rahavarat 4.488 3.601 4.488 0

Muista osakeanneista maksetut kulut -235 -187 -235 -45

Nostetut lainat rahoituslaitoksilta 5.036 15.038 0 5.031

Muiden korollisten velkojen nettomuutos 456 -51 658 -36

Rahoituslaitoslainojen lyhennys -1.515 -7.999 -566 -218

Leasingvelkojen lyhennys -2.530 -1.902 -1.364 -930

Korottomien velkojen lyhennys -2.117 -1.309 0 -86

Maksetut osingot -529 -1.998 0 -976

Rahoituksen nettorahavirta 3.054 13.280 2.981 2.616

Rahavarojen muutos 5.840 6.541 5.930 -4.488

Rahavarat kauden alussa 12.642 6.101 12.552 17.130

Rahavarat kauden lopussa 18.482 12.642 18.482 12.642
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 

 

 

 

 

SOLWERS KONSERNI

TILIKAUSI 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 - - - - - - 3.396 3.396 178 3.574

Muut laajan tuloksen erät

Valuuttakurssierot nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin - - - - - - -1.553 -1.553 - -1.553

Laskennalliset verot - - - - - - 288 288 - 288

Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen 0 0 0 0 0 0 2.131 2.131 178 2.309

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa

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

Osakeanti 16.12.2022 - - - - 4.488 - - 4.488 - 4.488

Osakeantikulut - - - - - - -244 -244 - -244

Osingonjako - - - - - - -350 -350 -131 -481

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

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä 0 -1.453 0 0 6.322 0 -594 4.275 -131 4.144

Muut muutokset

Siirto kehitysmenojen rahastoon - - - 112 - - -112 0 - 0

Muuntoeron muutos - - - - - -60 - -60 - -60

Muut muutokset - - - - - - -102 -102 -43 -145

Muut muutokset yhteensä 0 0 0 112 0 -60 -214 -162 -43 -205

Päättävä tase 1.000 0 20 120 35.989 38 336 37.504 654 38.158

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 - - - - - - 1 660 1 660 235 1 894

Muut laajan tuloksen erät

Valuuttakurssierot nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin - - - - - - -279 -279 - -279

Laskennalliset verot - - - - - - 56 56 - 56

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
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SOLWERS KONSERNI

H2/2022

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 0 20 8 31.501 92 -316 32.305 590 32.895

Laaja tulos

Kauden voitto - - - - - - 1.578 1.578 78 1.656

Muut laajan tuloksen erät

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

Valuuttakurssierot nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin - - - - - - -707 -707 - -707

Laskennalliset verot - - - - - - 140 140 - 140

Muuntoerot - - - - - 7 - 7 - 7

Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen 0 0 0 0 0 7 1.187 1.194 78 1.272

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa

Osakeanti 16.12.2022 - - - - 4.488 - - 4.488 - 4.488

Osakeannin kulut - - - - - - -244 -244 - -244

Osingonjako - - - - - - 0 0 -81 -82

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

Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 4.488 0 -322 4.166 29 4.195

Muut muutokset

Siirto kehitysmenojen rahastoon - - - 112 - - -112 0 - 0

Muuntoeron muutos - - - - - -60 - -60 - -60

Muut muutokset - - - - - - -102 -102 -43 -145

Muut muutokset yhteensä 0 0 0 112 0 -60 -214 -162 -43 -205

Päättävä tase 1.000 0 20 120 35.989 38 336 37.504 654 38.158

SOLWERS KONSERNI

H2/2021

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

Laaja tulos

Kauden voitto - - - - - - 721 721 123 844

Muut laajan tuloksen erät

Valuuttakurssierot nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin - - - - - - -250 -250 - -250

Laskennalliset verot - - - - - - 51 51 - 51

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
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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    EBIT ilman aineettomien hyödykkeiden ja vuokrattujen 

toimitilojen poistoja ja arvonalennuksia = EBIT + aineettomien 

hyödykkeiden ja vuokrattujen toimitilojen poistot + 

arvonalentumiset   
 

EBITA-%   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  

  

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 

 

 

 

 


