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PARTNERAN ALKUVUOSI ERITTÄIN HAASTEELLINEN 
Tammi–kesäkuun 2022 ja tammi–kesäkuun 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi–joulukuun 2021 
luvut ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei 
toisin ilmoiteta. Due2Energy Oy -konsernin (jäljempänä KPA Unicon) osalta esitetyt koko tilikautta 2021 
koskevat luvut ovat kaudelta 1.5.2021–31.12.2021 ja tammi–kesäkuulta 2021 esitetyt luvut ovat kaudelta 
1.5.2021–30.6.2021. Foamit Group Oy -konsernin (jäljempänä Foamit Group) osalta esitetyt luvut sisältävät 
Glasopor AS:n 1.9.2021 alkaen.

YHTEENVETO TAMMI–KESÄKUU 2022 
•	 Partnera-konsernin liikevaihto oli 39,2 (23,0) miljoonaa euroa, kasvua 70,4 prosenttia vertailukaudesta. 

Konsernin liikevaihdosta Foamit Groupin osuus oli 20,8 (12,1) miljoonaa euroa ja  
KPA Uniconin osuus oli 18,4 (10,9) miljoonaa euroa.

•	 Käyttökate -3,3 (3,4) miljoonaa euroa.

•	 Liiketulos -7,4 (1,2) miljoonaa euroa.

•	 Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -9,3 (1,7) miljoonaa euroa.

•	 Osakekohtainen tulos oli -0,21 (0,04) euroa.

•	 Oman pääoman annualisoitu tuotto oli -23,2 (4,5) prosenttia.

•	 Partnera maksoi 4.5.2022 osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 0,08 euroa osakkeelta. 

•	 Partnera poisti 30.6.2022 vuoden 2022 näkymänsä liiketoiminnan kehityksen vaikean ennustettavuuden 
vuoksi ja arvioi tammi–kesäkuun 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan negatiivinen.
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KESKEISET TUNNUSLUVUT

Miljoonaa euroa H1/2022* H1/2021* 2021

Liikevaihto 39,2 23,0  78,2

Käyttökate -3,3 3,4  11,5

% liikevaihdosta -8,5 14,9  14,7

Liiketulos -7,4 1,2  5,6

% liikevaihdosta -18,8 5,1  7,1

Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos** -7,4 1,2 5,2

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -9,3 1,7  4,4

% liikevaihdosta -23,8 7,4  5,6

Tilikauden tulos -7,7 1,6  3,3

% liikevaihdosta -19,7 7,0  4,2

Tulos/osake, euroa -0,21 0,04  0,09

Taseen loppusumma 170,1 168,5  182,5

Investoinnit 1,5 1,1 5,7 

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 325 276  309

Oma pääoma 61,4 70,0  71,7

Oman pääomantuotto annualisoitu, % -23,2 4,5  4,6

Oma pääoma/osake, euroa 1,70 1,94  1,98

Omavaraisuusaste, % 37,7 45,7  41,6

Osinko/osake, euroa  0,08

* Tilintarkastamaton
** Ilman raportoituja kertaluonteisia eriä liittyen Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin.  

Katsauskausi ja sen vertailukausi eivät sisällä raportoituja kertaluontoisia eriä.

PARTNERAN TOIMITUSJOHTAJA JARI PIRKOLA:
Partneran alkuvuosi oli erittäin haasteellinen. Liiketoiminnan kehitystä varjostivat tytäryhtiömme 
KPA Uniconin liiketoiminnan heikko kehitys ja yleisen kustannustason nousun vaikutukset sekä KPA Uniconin 
että Foamit Groupin kannattavuuteen. Koronapandemia on vaikuttanut kustannustason nousun lisäksi jo 
pidempään myös asiakkaiden päätöksenteon ja toimitusten hidastumiseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on 
entisestään lisännyt markkinoiden epävarmuutta ja hintojen nousua.

KPA Uniconilla on ollut toimitusvaikeuksia erityisesti pitkään jatkuneiden kansainvälisten projektien 
loppuvaiheessa. Koronatilanne ja voimakkaasti heikentynyt maksuvalmius ovat haitanneet projektien 
edistämistä, ja vaikeudet ovat eskaloituneet toimitusten viimeistelyvaiheessa. Keskeneräisten neuvotteluiden 
vuoksi KPA Unicon on varautunut tilanteeseen korottamalla projektien kuluvaraumia ja lisäksi kirjaamalla 
alas laitostoimituksiin liittyviä myyntisaamisia yhteensä noin 4,1 miljoonan euron arvosta. 

Toimitusvaikeuksista johtuvien viivästymisten vuoksi KPA Uniconin käyttöpääoman tarve on kasvanut, ja 
yhtiön maksuvalmius on katsauskauden aikana heikentynyt voimakkaasti ollen edelleen heikko. KPA Unicon 
jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. 

KPA Uniconin palveluliiketoiminta kasvoi merkittävästi viime vuodesta joidenkin kansainvälisten projekti-
toimitusten vaikeuksista huolimatta, ja pääosa yhtiön projektitoimituksista etenee hyvin. Yhtiö on myös saat-
tanut loppuun alkuvuoden aikana useita kansainvälisiä projekteja. Yhtiö on saanut uusia laitosten moderni-
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sointitilauksia Ruotsista, Belgiasta ja Suomesta. KPA Uniconin ratkaisujen kysyntää tukevat paitsi ikääntyvä 
laitoskanta, myös Euroopan energiakriisi sekä tarve vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. 
Partnera arvioi yhdessä KPA Uniconin kanssa yhtiön strategian päivittämisen tarvetta.

Foamit Groupin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 72 prosenttia. Kasvuun vaikutti erityisesti 
norjalaisen Glasoporin yritysosto, mutta liiketoiminta kasvoi myös orgaanisesti. Infrarakentamisen markkina 
on kärsinyt koronatilanteesta ja kustannustason noususta, joten toiminnassa on panostettu entistä vahvem-
min myös kiinteistörakentamiseen. Foamit Groupin tilauskanta on hyvällä tasolla, mutta markkinatunnelma 
on hieman odottava, ja asiakashankkeet voivat lähteä hitaasti liikkeelle. 

Foamit Groupin kannattavuus heikkeni kustannusten nousun vuoksi. Erityisesti energian ja sähkön hin-
nat vaikuttivat sekä suoraan että epäsuorasti nostamalla raaka-aineiden sekä kuljetusten kustannuksia. 
Kustannustason nousua on pystytty siirtämään osittain hintoihin. Foamit Group on aloittanut energian-
säästö- ja toiminnan tehostamisprojekteja. 

Valitettavasti koronapandemia, geopoliittinen tilanne sekä KPA Uniconin liiketoiminnan haasteet ja kesken-
eräiset neuvottelut ovat vaikeuttaneet loppuvuoden kehityksen ennustettavuutta. Hankalasta markkinatilan-
teesta huolimatta uskomme vahvasti, että toimialat, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen vastuulli-
seen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan, tuovat erinomaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia Partneran 
kehittämiseen ja yhtiön arvon kasvattamiseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022
Partnera poisti vuoden 2022 näkymänsä 30.6.2022 liiketoiminnan kehityksen vaikean ennustettavuuden vuoksi. 
Yhtiö päätti 25.8.2022 palauttaa näkymät vuodelle 2022 ennustettavuuden parantumisen seurauksena.

Uudet näkymät vuodelle 2022

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja vuo-
den 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan merkittävästi tappiollinen. Yhtiö kuitenkin odottaa, 
että operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla on alkuvuotta parempi.

Liikevaihdon ja operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen kehitykseen sisältyy edelleen merkittäviä 
epävarmuuksia, jotka liittyvät KPA Uniconin suurten kansainvälisten projektien loppuunsaattamiseen ja 
KPA Uniconin rahoitustilanteeseen. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien 
kanssa yhtiön rahoituksen osalta. Kasvava epävarmuus kansainvälisen talouden ja yleisen poliittisen  
tilanteen kehityksessä vaikeuttavat ennustettavuutta.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Foamit Group 

Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy, Hasopor AB 
ja Glasopor AS muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Foamit Groupin 
tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen muuttamalla kiertotaloutta liiketoiminnaksi. 
Foamit Groupin visiona on olla vahva vaahtolasin ja kierrätyslasiratkaisujen tarjoaja, joka vähentää omalla 
toiminnallaan hiilijalanjälkeä ja vaikuttaa kestävästi ympäröivään yhteiskuntaan. 
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Partnera omistaa Foamit Groupista noin 63 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 32 prosenttia.

Foamit Groupin liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 2022 ja oli 20,8 (12,1) miljoonaa euroa. Kasvuun vaikutti 
syyskuussa 2021 toteutunut norjalaisen Glasopor AS:n yritysosto, mutta liikevaihto kasvoi myös orgaanisesti 
erityisesti Ruotsin ja Norjan liiketoimintojen tukemana. Infrarakentamisen markkina on kärsinyt koronati-
lanteesta ja kustannustason nousu vaikuttivat kehitykseen erityisesti Suomessa. Infrarakentamisen ohella 
Foamit Group on aktiivisesti panostanut kiinteistörakentamiseen ja tässä onnistuttiin vuoden alkupuoliskolla 
parhaiten Norjassa ja Ruotsissa. 

Foamit Groupin käyttökate oli 2,8 (2,3) miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketulos oli 0,2 (0,5) miljoonaa euroa. 
Foamit Groupin suhteellinen kannattavuus heikkeni kustannusten nousun vuoksi. Erityisesti energian ja säh-
kön hinnat vaikuttivat sekä suoraan että epäsuorasti nostamalla raaka-aineiden sekä kuljetusten kustannuk-
sia. Kustannustason nousua on pystytty siirtämään osittain hintoihin. Vastauksena heikentyneeseen kannat-
tavuuteen Foamit Group on aloittanut toiminnan tehostamisprojekteja. 

Foamit Groupin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 17,1 (10,7) miljoonaa euroa. Foamit Group sai ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla mittavan tilauksen Norjasta, ja Ruotsissa käynnistyi muutamia keskisuuria hank-
keita. Suomessa kirjattiin kooltaan pienempiä tilauksia ja niitä saatiin myös uusilta toiminta-alueilta, kuten 
Tampereen seudulta ja Lapista. Hyvää pohjaa liiketoiminnan kehittämiselle saatiin Suomessa laajentamalla 
jakelijaverkkoa ja hankkimalla uusia yhteistyökumppaneita. 

Keväällä Foamit Group sai mittavan tilauksen vaahtolasin toimittamisesta Norjan Drammenissa sijaitsevaan 
sairaalan rakennushankkeeseen. Vaahtolasi valittiin sairaalan perustusten kevennemateriaaliksi sen tek-
nisten ja ympäristöominaisuuksien takia. Tilaus toimitetaan vuosien 2022–2023 aikana. Hyvästä tilauskerty-
mästä huolimatta uudet asiakashankkeet lähtivät hitaasti liikkeelle. 

Glasopor AS:n integraatio Foamit Groupiin on sujunut hyvin ja se on saatu päätökseen. Toukokuussa 
Foamit Groupin norjalaisen tytäryhtiön Glasopor AS:n uutena toimitusjohtajana ja Foamitin Norjan maajoh-
tajana aloitti Truls Børresen (BBA, MBA). Børresenilla on vahva kokemus myynnistä ja brändien kehittämi-
sestä rakennusteollisuudessa ja infrarakentamisessa.

KPA Unicon Group 

KPA Unicon Group on yksi Pohjoismaiden johtavista puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajista. 
KPA Unicon kehittää ja toteuttaa avaimet käteen -periaatteella energiantuotantolaitoksia, modernisoi, huol-
taa ja operoi olemassa olevia laitoksia sekä tarjoaa energiantuotannon kapasiteettia palveluna. KPA Uniconin 
energiantuotannon ratkaisut hyödyntävät biomassoja ja sivutuotevirtoja ja vähentävät siten fossiilisten polt-
toaineiden käyttöä. 

Partnera omistaa KPA Uniconista Due2Energy Oy:n kautta 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy 30 prosenttia.

Toukokuussa 2021 toteutuneen yrityskaupan myötä Partneran tytäryhtiöksi tulleen KPA Uniconin liikevaihto 
tammi–kesäkuussa 2022 oli 18,4 (10,9) miljoonaa euroa. KPA Unicon saattoi loppuun useita kansainvälisiä 
projekteja, mutta liiketoiminta kehittyi kokonaisuutena heikosti johtuen toimitusvaikeuksista pitkään  
jatkuneissa kansainvälisissä projekteissa. Koronatilanne ja heikko maksuvalmius ovat haitanneet projektien  
edistämistä, ja vaikeudet ovat eskaloituneet toimitusten viimeistelyvaiheessa. Keskeneräisten neuvotteluiden 
vuoksi KPA Unicon on varautunut tilanteeseen kirjaamalla alas laitostoimituksiin liittyviä myyntisaatavia ja  
korottamalla projektien kuluvaraumia yhteensä noin 4,1 miljoonan euron arvosta. 
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KPA Uniconin käyttökate oli -5,9 (0,9) miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketulos oli -7,3 (0,4) miljoonaa euroa. 
Kannattavuutta painoivat liiketoiminnan supistumisen ja alaskirjausten lisäksi yleinen kustannustason kasvu 
ja erityisesti teräksen hinnan nousu.

KPA Uniconin palveluliiketoiminta kasvoi kuitenkin merkittävästi viime vuodesta, ja pääosa yhtiön hank-
keista etenee hyvin. KPA Unicon on saanut uusia laitosten modernisointitilauksia Ruotsista ja Belgiasta ja 
Suomesta. Espanjassa ja Ranskassa KPA Uniconin projektit ovat käyttöönottovaiheessa. 

Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat lisänneet epävarmuutta markkinoilla ja vaikuttaneet paitsi hintata-
soon myös päätöksenteon ja toimitusten hidastumiseen. KPA Uniconin tilauskanta säilyi uusien tilauksien 
ansiosta kuitenkin edelleen tyydyttävällä tasolla ja oli 44,8 (54,7) miljoonaa euroa. KPA Uniconin ratkaisujen 
kysyntää tukevat paitsi ikääntyvä laitoskanta, myös Euroopan energiakriisi sekä tarve vähentää riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista. 

KPA Unicon pidättäytyy Ukrainan sodan vuoksi uusista liiketoimista Venäjällä, mutta sen Venäjällä paikalli-
sesti toimiva tytäryhtiö OOO KPA Unicon jatkaa energiantuotantoon liittyvien sopimusvelvoitteidensa täyttä-
mistä paikallisen henkilöstön voimin. Mahdollinen taloudellinen riski KPA Uniconin Venäjän liiketoiminnasta 
rajoittuu arviolta enimmillään kahteen miljoonaan euroon. 

KPA Uniconilla on ollut toimitusvaikeuksia suurissa kansainvälisissä projekteissa Bosnia–Hertsegovinassa, 
Espanjassa, Uudessa-Seelannissa ja Ruotsissa. Projektit ovat alkaneet vuosina 2018–2020 ja niiden toimi-
tuksiin ovat vaikuttaneet koronaviruspandemia ja Ukrainan sota. Kesäkuun lopussa 2022 projektit olivat joko 
käyttöönottovaiheessa tai kaupallisessa tuotannossa, mutta niitä ei oltu vielä luovutettu asiakkaille. Lisäksi 
KPA Unicon on aloittanut vuonna 2020 projektin Tanskassa, jossa koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan 
vaikutusten lisäksi toimitusta ovat vaikeuttaneet laatupoikkeamat. Laatupoikkeamien korjauksesta oli laa-
dittu sertifioidun tarkastajan hyväksymä korjaussuunnitelma. Asiakas on purkanut sopimuksen yksipuolisesti 
ennen kuin poikkeamat on voitu korjata ja projekti on keskeytynyt. Edellä mainittujen projektien negatiivinen 
tulosvaikutus tammi–kesäkuussa 2022 oli noin 1,5 miljoona euroa ja niihin liittyen on tehty myyntisaamisten 
alaskirjauksia ja projektien kuluvaraumien korotuksia yhteensä noin 4,1 miljoonan euron arvosta. 

Toimitusvaikeuksista johtuvien viivästymisten vuoksi KPA Uniconin käyttöpääoman tarve on kasvanut, ja 
yhtiön maksuvalmius on edelleen heikko. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja  
rahoittajien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.

KPA Unicon jatkoi alkuvuonna PlantSys®-tuoteperheen kehittämistä tutkimalla eri sidosryhmien kanssa 
tekoälyn hyödyntämistä energiantuotannon ohjauksessa. Myös yhä haastavampien kierrätyspolttoaineiden 
kehitystyö jatkui ja energianvarastoinnin hyödyntämiseen liittyen solmittiin yhteistyösopimuksia. Partnera 
arvioi tällä hetkellä uudelleen KPA Uniconin kanssa KPA Uniconin strategiaa, tulevaisuuden tarjoomaa ja 
tavoiteltavia markkinoita.

Rahoituskovenantit

Partnera Oyj -konsernin rahoitusjärjestelyihin sisältyy mm. taloudellisiin tunnuslukuihin liittyviä irtisanomi-
sehtoja, jotka liittyvät omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä korollisten velkojen ja käyttökatteen 
suhteeseen.

KPA Uniconin osalta ehdot eivät täyttyneet katsauskauden lopussa, mutta rahoittajien kanssa on 
tehty poikkeamista koskeva sopimus, jonka mukaan rahoittajat eivät käytä sopimuksiin sisältyvää 
irtisanomisoikeuttaan.
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TALOUDELLINEN KEHITYS 

Liikevaihto 

Konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2022 oli 39,2 (23,0) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus  
liikevaihdosta oli 20,8 (12,1) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin osuus liikevaihdosta oli 18,4 (10,9) euroa.

Liikevaihto, miljoonaa euroa H1/2022 H1/2021 2021

Foamit Group 20,8 12,1 30,6 

KPA Unicon 18,4 10,9 47,6 

Konserni, yhteensä 39,2 23,0 78,2 

Kannattavuus

Konsernin käyttökate tammi–kesäkuussa 2022 oli -3,3 (3,4) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää  
0,6 (0,5) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten voitosta. Foamit Groupin käyttökate oli  
2,8 (2,3) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate -5,9 (0,9) miljoonaa euroa.

Käyttökate, miljoonaa euroa H1/2022 H1/2021 2021

Foamit Group 2,8 2,3 6,6 

KPA Unicon -5,9 0,9 4,6 

Osuus osakkuusyritysten voitosta 0,6 0,5 0,5 

Muu konserni -0,8 -0,3 -0,2

Konserni, yhteensä -3,3 3,4 11,5 

Konsernin liiketulos tammi–kesäkuussa 2022 oli -7,4 (1,2) miljoonaa euroa. Foamit Groupin operatiivinen 
liiketulos oli 0,2 (0,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -7,3 (0,4) miljoonaa euroa.

Liiketulos, miljoonaa euroa H1/2022 H1/2021 2021

Foamit Group 0,2 0,5 2,5 

KPA Unicon -7,3 0,4 2,7 

Muu konserni -0,3 0,3 0,4

Konserni, yhteensä -7,4 1,2 5,6

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,0 0,0 -0,4

Operatiivinen liiketulos, vertailukelpoinen -7,4 1,2 5,2 

Konsernin tulos tammi–kesäkuussa 2022 oli -7,7 (1,6) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tulos oli 
-1,5 (-0,4) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin -9,9 (0,0) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 1,0 (1,0) miljoonaa 
euroa vähemmistöomistusten osinkotuottoa sekä rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjattuja valuuttakurssi-
vaikutusta -1,5 (0,1) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla osuus osakkuusyritysten tulok-
sesta ja vähemmistöomistusten osinkotuotot olivat samalla tasolla. Osakekohtainen konsernin tulos oli 
-0,21 (0,04) euroa osakkeelta.

Tulos, miljoonaa euroa H1/2022 H1/2021 2021

Foamit Group -1,5 -0,4 0,7 

KPA Unicon -9,9 0,0 0,6 

Muu konserni 3,7 2,0 2,0

Konserni, yhteensä -7,7 1,6 3,3
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Tilauskanta

Konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 62,0 (65,5) miljoonaa euroa. Foamit Groupin tilauskanta oli 
17,1 (10,7) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin 44,8 (54,7) miljoonaa euroa. 

Tilauskanta, miljoonaa euroa H1/2022 H1/2021 2021

Foamit Group 17,1 10,7 18,6

KPA Unicon 44,8 54,7 42,4

Konserni, yhteensä 62,0 65,5 61,0

Tase, rahoitus ja investoinnit 

Konsernin taseen loppusumma oli 170,1 (168,5) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä 30.6.2022. 
Konsernin oma pääoma oli 61,4 (70,0) miljoonaa euroa eli 1,7 (1,9) euroa osakkeelta. Konsernin omavarai-
suusaste oli 37,7 (45,7) prosenttia. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä 
tytär- ja osakkuusyritykset on arvostettu hankintamenoon. 

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1,5 (1,1) miljoonaa euroa. Kassavarat katsauskauden lopussa 
olivat 8,8 (11,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden nettokassavirta oli -4,3 (-11,3) miljoonaa euroa.

Konsernilla on likvidejä varoja matalariskisinä arvopapereina ja muina sijoitusinstrumentteina sekä rahana 
ja pankkisaamisina yhteensä 9,9 (18,1) miljoonaa euroa. 

Konsernin ensisijainen taloudellinen mittari on oman pääoman tuotto, joka oli annualisoituna 
-23,2 (4,5) prosenttia katsauskaudella. 

STRATEGISET OMISTUKSET
Foamit Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n lisäksi Partneran strategisiin omistuksiin kuuluu Nordic Option Oy, 
jonka osakkeista yhtiö omistaa noin 34 prosenttia Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta. Nordic Option on osakeyh-
tiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tuo kasvurahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun 
Pohjois-Suomen alueella. Oulu ICT Sijoitus on Partneran kokonaan omistama sijoitustoimintaa harjoittava 
tytäryhtiö.

MUUT OMISTUKSET
Partneran muista omistuksista merkittävimmät ovat Finda Oy ja Telebusiness InWest Oy. Partnera omistaa 
suoraan noin 3,7 prosenttia Findan osakkeista. Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka harjoittaa aktii-
vista arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa sijoittamalla tyypillisesti listattuihin 
yhtiöihin. Lisäksi Partnera omistaa noin 36 prosenttia Telebusiness InWest Oy:n osakkeista, joka puolestaan 
omistaa noin 5 prosenttia Findan osakkeista.
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HENKILÖSTÖ
Kesäkuun 2022 lopussa konsernin palveluksessa oli 325 (276) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 4 (4). 
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 315 (134) henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön kes-
kimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 4(4).

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa H1/2022 H1/2021 2021

Foamit Group 97 67 100

KPA Unicon 224 209 205

Partnera 4 4 4

Konserni, yhteensä 325 276 309

KESTÄVÄ KEHITYS
Partneran tavoitteena on kannattava kasvu toimialoilla, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen  
vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli Partneran 
strategisessa päätöksenteossa: tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja rakentaa kestävämpi  
tulevaisuus aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Partneran nykyisistä strategisista omistuksista Foamit Groupin tytäryhtiöiden toiminta pohjautuu vahvasti  
kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Tytäryhtiöt tuottavat kierrätyslasista raaka-ainetta lasiteollisuudelle 
uusiin lasipakkauksiin ja lasinkierrätyksen sivuvirrasta vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin.

KPA Unicon Group on Pohjoismaiden johtava puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja, jonka  
energiantuotannon ratkaisut hyödyntävät biomassoja ja sivutuotevirtoja ja vähentävät siten fossiilisten  
polttoaineiden käyttöä. KPA Uniconin kasvua tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua 
vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta. 

Partnera julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa maaliskuussa 2022. Raportti sisältää liiketoiminta-
konsernin lähestymistavan vastuullisuuteen sekä sen tytäryhtiöiden, Foamit Groupin ja KPA Uniconin,  
oleellisimmat kestävää kehitystä tukevat toimet.

YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI
Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 yhtiön pääkonttorissa Oulussa. 
Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuk-
siaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. 
Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä 
noudattaen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
tilikaudelta 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta  
maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön  
vapaaseen omaan pääomaan. 
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Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen  
jäsen määräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen,  
Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Sami Mäentausta sekä uutena jäsenenä Erja Sankari. Hallituksen  
puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 18.000 euroa ja hallituksen vara-
puheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille 10.000 euroa kullekin. Vuosipalkkioiden lisäksi yhtiökokous 
päätti maksaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen ja valiokuntien 
puheenjohtajille 800 euroa hallituksen kokoukselta. Hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut  
korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkasta-
jana jatkaa KHT Jari Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun 
mukaisesti.

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET
Yhtiökokous myönsi 21.4.2022 Partnera Oyj:n hallitukselle valtuudet päättää yhteensä enintään 7 480 000 
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeut-
tavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päät-
tää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäis-
määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yritys-
kauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttami-
seen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa 
osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin 
edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 
saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.
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OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomina. 
Partnera Oyj:n osakepääoma oli 30.6.2022 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä 
on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuk-
sessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 30.6.2022 yhteensä 26 258 (26 895) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä 
osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 65,7 (65,6) prosenttia osakkeista.

Osakkeenomistaja Osakkeita yhteensä Osakkeet, %

Oulun kaupunki 17 634 491 47,15

Arvo Invest Nordic Oy 3 810 652 10,19

Partnera Oyj 1 240 772 3,32

Pakarinen Janne Heikki Petteri 429 430 1,15

Japak Oy 402 340 1,08

Oulun Kulta Oy 267 000 0,71

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 212 500 0,57

Mininvest Oy 200 000 0,53

Haloan Oy 187 890 0,50

Osuuskauppa Arina 177 850 0,48

10 suurinta omistajaa yhteensä 24 562 925 65,67

Muut 12 839 041 34,33

Yhteensä 37 401 966 100

KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA
Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla vaihdettiin 1.1.–30.6.2022 yhteensä 903 036 
Partneran osaketta eli 2,4 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 1,8 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 1,58 euroa per osake. 
Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 1,41 euroa per osake, ylin 2,74 euroa per osake ja kauden keski-
kurssi 2,02 euroa per osake. Partnera-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 59,1 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2021 lopussa markkina-arvo oli 83,4 miljoonaa euroa.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2022 uudesta ansaintajaksosta konsernin avainhenkilöiden pitkä-
jänteisessä kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestel-
män osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön 
ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus 
päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin 
ansaintajakson alussa. 
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Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella 
on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsään-
töisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde suhde päättyy ennen palkkion maksamista. 

Järjestelmän toisen ansaintajakson palkkio perustuu jaksolla 2022–2024 Partnera Oyj:n osakkeen kokonais-
tuottoon (TSR). 

Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä 
yhteensä enintään 74 968 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 
Järjestelmän kohderyhmänä on ansaintajaksolla 2022–2024 yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt. 

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. 
Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana. 

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT
Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallinta-
politiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti 
yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten 
tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, 
joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyritysten toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden 
riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn.

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille, konserniyhtiöiden liiketoimin-
taan liittyville riskeille, rahoitusriskeille sekä konsernin kasvustrategian toteuttamiseen liittyville riskeille.

Markkinariskit

Kasvava kansainvälisen talouden ja politiikan epävarmuus voivat vaikuttaa Partneran ja sen tytäryhtiöiden 
tuotteiden ja palveluiden kysyntään ja kustannuksiin. Näiden seurauksena investointeja voi siirtyä tai peruun-
tua kokonaan. Kustannusten nousulla ja materiaalien saatavuudella on vaikutusta tytäryhtiöiden kilpailuky-
kyyn ja kannattavuuteen. 

Partneran tytäryhtiöiden asiakaskuntaan kuuluu muun muassa julkisesti omistettuja yhtiöitä tai tahoja, joi-
den rahoitus tapahtuu julkisista menoista, tästä syystä Partneran tytäryhtiöt altistuvat julkisten investointien 
suhdannevaihteluille. Foamit Groupin asiakaskuntaan kuuluu myös rakentamisliiketoimintaa harjoittavia asi-
akkaita, joiden kautta Foamit Group altistuu rakentamisen suhdannevaihteluille. KPA Uniconin asiakasryh-
mään kuuluu myös teollisuuden asiakkaita, joiden energiainvestointien ajoitukseen voi vaikuttaa sekä yleiset 
että toimialakohtaiset suhdannevaihtelut. Näiden riskien vaikutus Partneran liikevaihtoon ja liiketulokseen 
voi olla merkittävä.

Liiketoimintariskit

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta tytäryhtiöiden liiketoimintariskeille, joihin vaikuttaa 
kasvava talouden ja kansainvälisen politiikan epävarmuus. Konserniyhtiöiden liiketoiminnan riskit liittyvät 
muun muassa sopimuksiin, kustannusten arviointiin, aikatauluun, laatuun, suorituskykyyn, alihankkijoihin 
ja materiaalinhallintaan. Edellä mainitut voivat johtaa kustannusten nousuun, maksuviivästyksiin ja lisätä 
luottotappioiden riskiä. 
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Partneraan ja sen tytäryhtiöihin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökump-
panien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toi-
mitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, asiakkai-
den maksukyvyn ja maksukäyttäytymisen muutoksiin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja 
niihin liittyviin kustannuksiin.

Partneran ja sen tytäryhtiöiden operatiiviseen toimintaan ja liiketoiminta-alueiden kehitykseen voi liittyä liike-
toimintaympäristön rakenteellisia muutoksia, jotka toteutuessaan voivat laukaista näiden riskien toteutumisen. 
Tämänkaltaiset muutokset ja tapahtumat ovat esimerkiksi teknologinen kehitys, digitalisaatio, kestävyysriskit 
sekä kyberturvallisuuteen liittyvät riskit, jotka toteutuessaan saattavat johtaa siihen, etteivät palvelut vastaa 
asiakkaiden odotuksia, käyttökatkoihin palveluissa ja prosesseissa, taloudellisiin menetyksiin esimerkiksi rikol-
lisen toiminnan seurauksena ja/tai mainehaittoihin. Lisäksi muutokset sääntely-ympäristössä voivat vaikuttaa 
merkittävästi liiketoimintaan.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia konsernin toimintaympäristöön ja vaikuttaa siihen edelleen. 
Koronaviruspandemia vaikuttaa muun muassa raaka-aineiden hintoihin, investointipäätöksiin, hankkeiden ja 
projektien toteuttamis- ja toimitusaikatauluihin sekä työvoiman saantiin ja liikkuvuuteen. Tilanteen kestoa ja 
sen vaikutusta liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida, mutta sen vaikutuksesta käyttö-
pääoman tarve on kasvanut huomattavasti aiempaa suuremmaksi. 

Strategian toteutuksessa on olennaisena osana Partnera-konsernin laajentaminen uusilla yritysjärjestelyillä. 
Yritysjärjestelyihin liittyy riskejä, joita hallitaan toteuttamalla hankinnat yhtiön määrittämän viisivaiheisen 
prosessin mukaan hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut Partneran ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan lisäämällä mark-
kinoiden epävarmuutta ja kiihdyttämällä hintojen nousua. KPA Uniconilla on Venäjällä paikallisesti toimiva 
tytäryhtiö OOO KPA Unicon, joka jatkaa energiantuotantoon liittyvien sopimusvelvoitteidensa täyttämistä  
paikallisen henkilöstön voimin. KPA Unicon pidättäytyy Ukrainan sodan vuoksi uusista liiketoimista Venäjällä. 
Tämänhetkisen arvion mukaan mahdollinen taloudellinen riski KPA Uniconin Venäjän liiketoiminnasta rajoit-
tuu tytäryhtiön arvon alenemiseen ja mahdollisiin luottotappioihin, joiden arvioidaan olevan enimmillään 
kaksi miljoonaa euroa. KPA Unicon seuraa säännöllisesti Venäjän tilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia 
Venäjällä toimivan tytäryhtiön toimintaan.

Rahoitusriskit

Partnera altistuu liiketoiminnassaan korko- ja valuuttakurssiriskeille, luottotappioriskeille, maksuvalmius-
riskeille ja hintariskeille sekä sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoit-
taessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen 
arvostuksiin. Likvidit varat ovat sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

Partnera rahoittaa liiketoimintaansa operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksen lisäksi markkinaehtoisella 
lisärahoituksella. Yhtiöllä on lainoja ja luottolimiittisopimuksia, joissa on tavanomaisia muun muassa oma-
varaisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovuttamiseen ja panttaamiseen liittyviä rahoitu-
sehtoja. Rahoitusehtojen rikkominen ja muiden rahoitussopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen voisi 
nostaa rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja jopa vaarantaa Partneran tai sen tytäryhtiöiden rahoituk-
sen jatkumisen. Lisäksi kiihtyvä inflaatio saattaa nostaa korkoja, mikä nostaa rahoituskustannuksia ja hei-
kentää Partneran ja sen tytäryhtiöiden kannattavuutta. 
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KPA Uniconin liiketoimintaan kuuluu tyypillisesti takausten antaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille, 
erityisesti isoissa projekteissa, esimerkiksi ennakkomaksujen, sopimusvelvoitteiden suorittamisen, ja takuu-
ajan velvoitteiden vakuudeksi. Rahoituspalvelujen välittäjät antavat tyypillisesti nämä takaukset KPA Uniconin 
puolesta. Ei ole varmuutta, että yhtiöllä olisi tällaisiin takauksiin jatkuva saatavuus rahoituspalvelujen välittä-
jiltä kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan, ja mikäli takauksia ei saataisi, sillä saattaisi olla haitallinen vaikutus 
KPA Uniconin liiketoiminnalle ja taloudelliselle tilanteelle. Talouden epävarmuus, koronaviruspandemia ja 
geopoliittinen epävarmuus, ovat lisänneet yleistä riskitasoa liittyen takauslimiittien saatavuuteen.

Liiketoimintariskien realisoituminen tai liiketoiminnan odotettua heikompi kehittyminen voi heikentää rahoi-
tuksen saatavuutta ja ehtoja, sekä voi johtaa lisärahoitus- ja lisäkäyttöpääomatarpeisiin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiöllä ei ollut olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Yhtiö järjestää tilinpäätöstiedotteesta virtuaalisen analyytikko- ja lehdistötilaisuuden 25.8.2022 kello 15 alkaen. 
Tilaisuus on suomenkielinen ja sen voi katsoa suoratoistona osoitteessa:  
https://partnera.videosync.fi/2022-h1-tulosjulkistus

Esitysmateriaali ja tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa  
https://www.partnera.fi

Oulussa, 25.8.2022 
Partnera Oyj 
Hallitus

Lisätietoja: 
Jari Pirkola, toimitusjohtaja, Partnera Oyj 
puhelin: +358 400 867 784 
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy 
puhelin: +358 207 280 190 
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
Yhtiön omat sijoittajasivut
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Partnera lyhyesti:
Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä  
muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää 
tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat 
liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden 
kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.  
Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, 
jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää 
positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu  
Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. 

www.partnera.fi
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TAULUKKO-OSA

Laadintaperiaatteet
Tammi–kesäkuun 2022 ja 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön 
(FAS) mukaisesti. Tammi–joulukuun 2021 luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukko-osan luvut esitetään 
tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.
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KONSERNITULOSLASKELMA

tuhatta euroa
1.1.2022 

–30.6.2022
1.1.2021 

–30.6.2021
 1.1.2021 

–31.12.2021 

LIIKEVAIHTO 39 207 23 009 78 208
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+)  
tai vähennys (-) 4 992 149 -748
Liiketoiminnan muut tuotot 269 73 1 356

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -19 919 -7 368 -28 874
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -113 -116 448

Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -20 032 -7 484 -28 427
Ulkopuoliset palvelut -9 871 -4 421 -15 132

Materiaalit ja palvelut yhteensä -29 903 -11 905 -43 559

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 542 -3 640 -10 893
Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 297 -726 -1 578
Muut henkilösivukulut -611 -275 -1 046

Henkilösivukulut yhteensä -1 908 -1 001 -2 624
Henkilöstökulut yhteensä -10 450 -4 642 -13 517

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -2 566 -1 558 -3 782
Konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys -1 473 -711 -2 161

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 039 -2 269 -5 943

Liiketoiminnan muut kulut -8 001 -3 772 -10 701

Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 548 520 474

LIIKETULOS -7 377 1 163 5 569

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 1 000 1 000 1 000
Muut korko- ja rahoitustuotot 487 713 859
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 -336
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien arvopapereista -8 23 28
Korkokulut ja muut rahoituskulut -3 427 -1 201 -2 736

0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 948 535 -1 185

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -9 325 1 697 4 384

Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0

Tilinpäätössiirrot yhteensä 0 0 0

Tuloverot -296 -223 -636

Vähemmistöosuudet 1 901 145 -448

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -7 720 1 620 3 300
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KONSERNITASE

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 5 853 4 950 6 093
Aineettomat oikeudet 80 154 117
Konserniliikearvo 21 689 22 329 23 378
Muut aineettomat hyödykkeet 494 396 451

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 28 116 27 829 30 040
Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 2 024 1 081 2 066
Rakennukset ja rakennelmat 7 606 6 143 7 938
Koneet ja kalusto 18 411 16 157 19 044
Muut aineelliset hyödykkeet 570 638 607
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 563 522 1 836

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 30 174 24 541 31 491
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 0 0 0
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 14 998 15 192 15 139
Muut osakkeet ja osuudet 15 115 15 472 15 135

Sijoitukset yhteensä 30 113 30 664 30 274
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 88 403 83 035 91 805

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 3 165 2 884 3 543
Keskeneräiset tuotteet 7 913 2 605 3 658
Valmiit tuotteet 4 771 3 028 4 462
Tavarat 720 355 617
Ennakkomaksut 96 90 68

Vaihto-omaisuus yhteensä 16 665 8 962 12 348
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 6 430 9 770 6 430
Lainasaamiset 219 614 607
Muut saamiset 2 219 2 507 2 352
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 8 868 12 891 9 388
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 19 904 15 973 17 805
Lainasaamiset 7 7 601
Muut saamiset 2 924 1 870 1 982
Siirtosaamiset 21 400 25 753 29 746
Laskennalliset verosaamiset 2 052 1 939 2 028
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 46 287 45 542 52 161
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 1 094 6 284 3 684
Rahoitusarvopaperit yhteensä 1 094 6 284 3 684
Rahat ja pankkisaamiset 8 770 11 836 13 072

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 81 684 85 515 90 654

VASTAAVAA YHTEENSÄ 170 087 168 550 182 459
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KONSERNITASE      

tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 6 413 6 413 6 413
Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 37 37
Muut rahastot yhteensä 37 37 37
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 62 331 62 065 62 044
Muuntoerot 294 -92 -80
Tilikauden voitto (tappio) -7 720 1 620 3 300

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 61 355 70 044 71 715

VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 828 3 018 3 606

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Verotusperusteiset varaukset 0 0 0

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0 0 0

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 778 1 318 847

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 778 1 318 847

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 22 767 16 189 24 132
Ostovelat 131 392 261
Muut velat 14 519 15 689 13 982
Pääomalainat 497 497 497

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 37 914 32 768 38 872
Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 15 873 16 920 21 192
Saadut ennakot 2 690 7 262 1 527
Ostovelat 14 531 11 162 11 534
Muut velat 5 796 4 205 4 609
Siirtovelat 27 678 20 161 26 838
Laskennalliset verovelat 1 644 1 695 1 718

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 68 212 61 403 67 419
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 106 126 94 171 106 291

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 170 087 168 550 182 459
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

tuhatta euroa
1.1.2022 

–30.6.2022
1.1.2021 

–30.6.2021
1.1.2021 

–31.12.2021

Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos -7 377 1 163 5 569
Poistot 4 039 2 269 5 943
Muut oikaisut -20 9 -538
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -548 -520 -478
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 906 2 921 10 496

Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten saamisten lis-/väh+ 521 255 3 757
Lyhytaikaisten saamisten lis-/väh+ 5 808 -3 776 -11 211
Vaihto-omaisuuden lis-/väh+ -4 404 -1 724 -3 817
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lis+/väh- -4 285 -5 689 478
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -6 266 -8 014 -297

Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista -2 322 -508 -2 319
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 181 225 360
Maksetut välittömät verot -522 -213 -666
Liiketoiminnan rahavirta -8 929 -8 510 -2 922

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 529 -1 093 -5 731
Luovutusvoitot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 25 0 0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -96 -7 857 -16 499
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 7
Luovutusvoitot tytäryhtiöosakkeista 0 0 0
Saadut osingot investoinneista 1 689 1 409 1 409
Saadut korot muista sijoituksista 0 0 0
Saadut luovutusvoitot muista sijoituksista 20 0 0
Investoinnit rahoitusomaisuusarvopapereihin 0 0 0
Saadut tuotot rahoitusomaisuusarvopapereista 2 545 5 824 8 428
Investointien kassavirta 2 654 -1 717 -12 386

Rahavirta ennen rahoitusta -6 275 -10 227 -15 308

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten annettujen lainojen lis (-) väh (+) 0 0 0
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lis(-)/väh(+) 0 0 -1 000
Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 83 6 248 14 782
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 324 -3 302 -5 524
Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 107 0 1 000
Pääoman palautus osakkeenomistajille 0 -34 -34
Maksetut osingot -2 893 -3 978 -3 971
Rahoituksen rahavirta 1 973 -1 065 5 253

Rahavarojen muutos lisäys (+)/vähennys (-) -4 302 -11 291 -10 055

Rahavarat kauden alussa 13 072 23 127 23 127
Rahavarat kauden lopussa 8 770 11 836 13 072
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

tuhatta euroa
1.1.2022–30.6.2022 Osake- 

pääoma
Sijoitetun 

vapaan 
pääoman 

rahasto

Muuntoerot Kertyneet  
voittovarat

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2022 6 413 37 -80 65 344 71 715
Tilikauden tulos -7 720 -7 720
Muuntoerot 374 -121 253
Osingonjako -2 893 -2 893

Oma pääoma 30.6.2022 6 413 37 294 54 610 61 355

1.1.2021–30.6.2021 Osake- 
pääoma

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Muuntoerot Kertyneet  
voittovarat

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2021 6 413 37 -82 66 035 72 404
Tilikauden tulos 1 620 1 620
Muuntoerot 52 -10 42
Osingonjako -3 978 -3 978
Vähemmistöltä lunastetut osakkeet sekä eliminoidun 
SVOP-rahaston ero vähemmistön omistusosuudesta       -44 -44

Oma pääoma 30.6.2021 6 413 37 -28 63 621 70 044

1.1.2021–31.12.2021 Osake- 
pääoma

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Muuntoerot Kertyneet  
voittovarat

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2021 6 413 37 -82 66 035 72 404
Tilikauden tulos 3 300 3 300
Muuntoerot 2 56 58
Osingonjako -3 978 -3 978
Vähemmistöltä lunastetut osakkeet sekä eliminoidun 
SVOP-rahaston ero vähemmistön omistusosuudesta -44 -44
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2017 7 7
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut       -32 -32

Oma pääoma 31.12.2021 6 413 37 -80 65 345 71 715
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KONSERNIN VASTUUT
Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja  
taseen ulkopuoliset vastuut 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

tuhatta euroa
(Toteutunut, 

tilintarkastamaton)
(Toteutunut, 

tilintarkastamaton)
(Toteutunut, 

tilintarkastettu)

Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat 31 434 20 516 29 129
Nostettu luottolimiitti 7 924 532 1 274

Myönnetty limiitti 15 796 10 074 10 017
Nostamaton limiitti 7 872 9 541 8 743

Rahoituslainojen vakuudet
Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden 
kirjanpitoarvo 24 062 23 083 24 062
Yrityskiinnitykset 45 520 38 010 45 520
Kiinteistökiinnitykset 9 315 9 315 9 315
Pantit 9 590 10 340 9 590
Vakuudet yhteensä 88 487 80 747 82 237

Leasingvastuut
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettavat 781 448 799
Myöhemmin maksettavat 739 668 674

Vuokravastuut
Vuokravastuut irtisanomisajalta 151 157 174
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset

Muut vastuut
Rahoitus- ja takauslaitosten omasta ja konsernin 
puolesta antamat takaukset tarjousaikaiset sekä  
työ- ja takuuajan takaukset 11 456 21 414 20 513
Muut sitoumukset 88 88 88
Yrityskortit 11 3 5
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA) =
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus 
omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan 
muut kulut + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)

Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100

Liiketulos (EBIT) =

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus 
omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan 
muut kulut - poistot ja arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten 
voitosta (tappiosta)

Liiketulos liikevaihdosta, % = Liiketulos / Liikevaihto x 100

Maksuvalmius, % =
(Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + 
rahoitusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras pääoma x 100

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma kauden lopussa + vähemmistöosuudet + tilinpäätössiirrot 
(vapaaehtoinen varaus + poistoero verovelalla vähennettynä) / (Taseen 
loppusumma kauden lopussa - Saadut ennakot kauden lopussa) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma keskimäärin x 100

Osinko per osake (€) =
Tilikauden osingot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden 
lopussa

Oma pääoma per osake (€) =
Oma pääoma kauden lopussa / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä  
tilikauden lopussa

Tulos/osake, ilman 
vähemmistö osuutta ja 
liikearvopoistoja

=
Tilikauden voitto (tappio) + vähemmistöosuudet + liikearvopoistot /  
ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Osingonjakosuhde (%) = Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos x 100
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