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Administer Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Administer Oyj: KASVUSTRATEGIAN TOTEUTTAMISTA
HAASTAVASSA MARKKINAYMPÄRISTÖSSÄ
Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.
Heinä‒joulukuu 2021
•
•
•
•

•
•

Liikevaihto 22,0 miljoonaa euroa (21,3), nousua 3,2 %. Kasvu johtui pääsääntöisesti EmCeyrityskaupasta.
Käyttökate 1,7 miljoonaa euroa (2,9), eli 7,8 % (13,7 %) liikevaihdosta. Tulosta painoivat
kasvustrategian mukaiset investoinnit teknologiaan ja organisaation vahvistamiseen.
Liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (2,2), eli 1,4 % (10,1 %) liikevaihdosta
Administer listautui joulukuussa Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle. Yhtiö keräsi
listautumisannista noin 14 miljoonan euron bruttovarat ja osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi
yli 3 300 omistajaan.
EmCe Solution Partner -yritysosto saatiin päätökseen elokuussa.
Administer hankki lokakuussa Tilikamut Oy:n.

Tammi‒joulukuu 2021
•

•
•

Liikevaihto 41,9 miljoonaa euroa (43,7), laskua 4,1 %. Laskuun vaikuttivat erityisesti
asiakasmenetykset Adner-liiketoiminnassa ja asiakkaiden transaktioiden väheneminen
taloushallintoliiketoiminnassa koronaviruspandemiasta johtuen.
Käyttökate 2,3 miljoonaa euroa (4,4), eli 5,5 % (10,2 %) liikevaihdosta. Tulosta painoivat
kasvustrategian mukaiset investoinnit teknologiaan ja organisaation vahvistamiseen.
Liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (2,9), eli 0,3 % (6,6 %) liikevaihdosta
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TUNNUSLUVUT

7‒12/
2021

7‒12/
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Liikevaihto
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Käyttökate

1,7

2,9

7,8

13,7

1,3

2,6

5,9

12,1

0,3

2,2

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja
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Liikearvopoistoilla oikaistu tulos

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita

Muutos,
%
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3,2
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2,3

4,4
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2,0
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Omavaraisuusaste, %
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38,3
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569
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% liikevaihdosta
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA)
% liikevaihdosta
Liikevoitto

% liikevaihdosta

Henkilömäärä keskimäärin
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Toimitusjohtajan kommentti
Vuosi 2021 oli meille historiallinen, kun Administer-konserni listautui joulukuussa Nasdaq Helsinki First North
-markkinapaikalle. Listautumisannissa kerätyt noin 14 miljoonan euron bruttovarat vahvistivat tasettamme
merkittävästi ja mahdollistavat vuoden lopussa päivitetyn kasvustrategiamme toteuttamisen
täysimääräisesti.
Toimintaympäristö oli haastava vuonna 2021, joskin taloudellinen kehityksemme oli myönteisempää vuoden
toisella puoliskolla verrattuna alkuvuoteen. Liikevaihtomme kasvoi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta
koko vuoden 2021 liikevaihtomme laski, kun taloushallinnon ulkoistuspalveluja tarjoavassa Adnerissa
koettiin asiakasmenetyksiä elinkaarensa lopussa olleen teknologian johdosta. Olemme sittemmin vaihtaneet
toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaa. Lisäksi asiakkaidemme taloudellinen toiminta heikkeni
koronaviruspandemiasta johtuen ja transaktiomäärät vähenivät erityisesti taloushallinnon palveluissa, ja
tämä näkyi varsinkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloilla.
Viime vuosi oli meille myös toiminnan kehittämisen vuosi ja tämä näkyi osaltaan taloudellisessa
tuloksessamme. Teimme kasvustrategiamme mukaisia investointeja teknologian kehittämiseen sekä
myynnin ja organisaatiomme vahvistamiseen. Lisäksi laajensimme toimipisteverkostoamme kolmella uudella
paikkakunnalla.
Tehostimme toimintaamme jatkamalla oman teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä
liiketoiminnassamme. Erityisesti tekoälyn käyttöasteen lisääminen tuotannon automatisoinnissa tuo meille
etuja. Investoinnit omaan teknologiaan ja tuotteisiin ovat myös jatkossa olennainen osa strategiaamme.
Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta otimme merkittäviä askelia kasvustrategiamme
toteuttamisessa. Elokuussa toteutimme yrityskaupan, jossa taloushallinnon ohjelmistojen tuottaja EmCe
Solution Partner yhdistyi Administer-konserniin. Tämä oli meille erittäin tärkeä yrityskauppa, joka vahvistaa
teknologista asiantuntemustamme merkittävästi. Yhdessä voimme tarjota asiakkaillemme huipputason
ohjelmisto- ja palveluosaamista.
Jatkamme kasvustrategiamme määrätietoista toteuttamista kuluvana vuonna ja uskon sen kantavan
hedelmää jatkossa. Olemme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kertoneet jo kahdesta yrityskaupasta ja
yhdestä merkittävästä palkkahallinnon ulkoistussopimuksesta. Kuluvaan vuoteen sisältyy niin
koronavirustilanteen kehittymisen kuin Ukrainan järkyttävien tapahtumien vuoksi myös paljon
epävarmuustekijöitä, jotka voivat heijastua asiakkaisiimme ja sitä kautta liiketoimintaamme. Tästä
huolimatta jatkamme asiakkaidemme palvelua rautaisella ammattitaidolla kaikissa olosuhteissa.

Peter Aho
toimitusjohtaja
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Tulevaisuuden näkymät
Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2022.
Yhtiön tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa vuoden 2022 aikana.
Administer arvioi liikevaihdon nousevan vähintään 51 miljoonaan euroon ja käyttökatemarginaalin olevan
vähintään 8 % vuonna 2022.

Markkinaympäristö
Administer toimii talous- ja palkkahallinnon palvelu- ja ohjelmistomarkkinoilla sekä HR-palveluiden ja
muiden yritysten liiketoimintaa tukevien asiantuntijapalveluiden markkinoilla. Vaikka markkinat ovat
luonteeltaan hyvin defensiiviset, vaikuttavat kansantaloudelliset muutokset Suomen yrityskenttään yleisesti
ja siten myös taloushallintoalan asiakkaisiin. Osa alan toimijoiden liikevaihdosta koostuu
transaktiopohjaisesta myynnistä, jolloin asiakkaiden transaktioiden määrän heikkeneminen vaikuttaa myös
palveluntarjoajan liikevaihdon kehitykseen negatiivisesti.
Katsauskauden aikana koronaviruspandemian aikaisten rajoitustoimien vuoksi monen, erityisesti
palvelualan, yhtiön liiketoiminta on ollut rajoittunutta tai liiketoiminta on loppunut kokonaan.

Liikevaihto ja kannattavuus
Heinä‒joulukuu 2021
Liikevaihto nousi 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 22,0 miljoonaa euroa
(21,3). Nousu johtui elokuussa 2021 toteutuneesta EmCe-yrityskaupasta. Tervehdyttämistoimenpiteiden
kohteena olleen Adnerin asiakasmenetykset heikensivät liikevaihtoa. Koronaviruspandemialla oli edelleen
vaikutusta liikevaihtoon, kun rajoitustoimien vuoksi monen, erityisesti palvelualan, yhtiön liiketoiminta oli
rajoittunutta tai loppunut kokonaan.
Henkilöstökulut olivat 14,1 (13,1) miljoonaa euroa, eli 64,0 % (61,5 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen
nousu johtui EmCe-yrityskaupasta sekä kasvustrategian mukaisista panostuksista myyntiin ja hallintoon.
Käyttökate oli 1,7 miljoonaa euroa (2,9), eli 7,8 % (13,7 %) liikevaihdosta. Lasku johtui pääasiassa
kasvustrategian mukaisista investoinneista erityisesti tekniseen kehitykseen, myyntiorganisaatioon ja
konsernihallinnon vahvistamiseen liittyen.
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 1,3 miljoonaa euroa (2,6), eli 5,9 % (12,1 %)
liikevaihdosta.
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Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2,2), eli 1,4 % (10,1 %) liikevaihdosta.
Nettorahoituskulut olivat 1,7 miljoonaa euroa (0,1) ja sisälsivät noin 1,5 miljoonan euron kulun
listautumiseen liittyen. Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -1,3 miljoonaa euroa (2,0 voitto) ja
tilikauden tappio -1,3 miljoonaa euroa (1,7 voitto). Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (0,17)1.

Tammi‒joulukuu 2021
Liikevaihto laski 4,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 41,9 miljoonaa euroa
(43,7). Lasku johtui erityisesti tervehdyttämistoimenpiteiden kohteena olleen Adnerin asiakasmenetyksistä
ja koronaviruspandemiasta seuranneesta Administerin asiakkaiden toiminnan laskusta.
Koronaviruspandemian aikaisten rajoitustoimien vuoksi monen, erityisesti palvelualan, yhtiön liiketoiminta oli
rajoittunutta tai loppunut kokonaan. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti elokuussa toteutunut EmCeyrityskauppa.
Koronaviruspandemian vaikutus näkyy Administerin toiminnassa viiveellä, ja sillä on ollut vaikutusta vuoden
2020 toiselta vuosipuoliskolta alkaen.
Henkilöstökulut olivat 28,2 (27,9) miljoonaa euroa, eli 67,4 % (63,9 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen
osuus liikevaihdosta nousi, koska Administer ei vähentänyt henkilöstöään asiakkaiden liiketoimintojen
supistuessa koronaviruspandemiasta johtuen. Adnerin henkilöstöä sopeutettiin asiakasmenetysten johdosta.
Käyttökate oli 2,3 miljoonaa euroa (4,4), eli 5,5 % (10,2 %) liikevaihdosta. Lasku johtui pääasiassa
liikevaihdon kehityksestä sekä kasvustrategian mukaisista investoinneista erityisesti tekniseen kehitykseen,
myyntiorganisaatioon ja konsernihallinnon vahvistamiseen liittyen.
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 1,5 miljoonaa euroa (3,9), eli 3,6 % (8,8 %) liikevaihdosta.
Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (2,9), eli 0,3 % (6,6 %) liikevaihdosta.
Nettorahoituskulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (0,3) ja sisälsivät noin 1,5 miljoonan euron kulun
listautumiseen liittyen. Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -1,7 miljoonaa euroa (2,6 voitto) ja
tilikauden tappio -1,7 miljoonaa euroa (2,0 voitto). Osakekohtainen tulos oli -0,13 (0,20)2.

1
2

2020 vertailuluku oikaistu 4.11.2021 tehdyllä osakekannan splittauksella.
2020 vertailuluku oikaistu 4.11.2021 tehdyllä osakekannan splittauksella.
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Rahavirta ja rahoitus
Rahavirta
Heinä–joulukuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (1,3). Liiketoiminnan rahavirran
nousuun vaikutti käyttöpääoman tehokkaampi hallinta. Tammi–joulukuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta oli
2,2 miljoonaa euroa (3,5).
Investoinnit ilman yritysostoja olivat heinä–joulukuussa 2021 1,1 miljoonaa euroa (0,6) ja ne liittyivät muun
muassa uuteen HR- ja palkkahallintopalveluihin liittyvään raportointijärjestelmään, tietoturvapanostuksiin,
Silta Mobiili- ja eFina sekä EmCe Mobiili -applikaatioiden, sekä tekoälyn ja toiminnanohjausjärjestelmän
kehittämiseen. Tammi–joulukuussa 2021 investoinnit ilman yritysostoja olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,4).

Rahoitus
Administerin listautumisannissa kerätyt noin 14 miljoonan euron bruttovarat vaikuttivat merkittävästi yhtiön
rahavarojen kasvuun, oman pääoman nousuun ja velkaantumisasteen laskuun. Yhtiön vahva tase osaltaan
mahdollistaa kasvustrategian, mukaan lukien mahdolliset yritysostot, toteuttamisen.
Korolliset velat laskivat katsauskauden aikana ja olivat 3,8 miljoonaa euroa 31.12.2021 (30.6.2021: 6,0
miljoonaa euroa ja 31.12.2020: 5,8). Velkaantumisaste oli 13,4 % (30.6.2021 66,0 % ja 31.12.2020: 65,1
%).
Konsernin likviditeetti on säilynyt hyvänä. Administerin rahat ja pankkisaamiset 31.12.2021 olivat yhteensä
12,8 miljoonaa euroa (0,8).
Administerin sopiman ulkoisen rahoituksen yhteismäärä 31.12.2021 oli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa, josta
nostettujen lainojen määrä oli yhteensä 3,8 miljoonaa euroa ja nostamattomien lainojen määrä yhteensä 1,8
miljoonaa euroa. Nostettu määrä koostuu yhteensä 3,8 miljoonan euron määräisistä rahoituslaitoslainoista.
Administerin nostetut lainat erääntyvät maksettavaksi rahoittajien kanssa sovitun maksuaikataulun
mukaisesti siten, että rahoituksen viimeinen erä maksetaan takaisin toukokuussa 2024.
Oma pääoma vahvistui merkittävästi ja oli 32,4 miljoonaa euroa 31.12.2021 (30.6.2021: 9,0 ja 31.12.2020:
9,5) ja omavaraisuusaste 68,4 % (30.6.2021: 37,3 % ja 31.12.2020: 38,3 %). Tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
ei maksettu osinkoa.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 569 työntekijää (594).
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Muutokset johtoryhmässä
Kati Paulin nimitettiin konsernin strategiajohtajaksi 1.8.2021 alkaen. Paulin siirtyi tehtävään Administerkonserniin kuuluvan Silta Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Kai Myllyneva toimi Sillan väliaikaisena
toimitusjohtajana 1.8.2021 – 30.11.2021.
Kati Lehesmaa nimitettiin konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajaksi 1.8.2021 alkaen. Hän siirtyi
tehtävään Taaleri Oyj:n markkinointijohtajan tehtävästä. Lehesmaa vastaa konsernitason viestinnästä ja
liiketoimintojen markkinoinnista.
Kimmo Herranen nimitettiin Silta Oy:n toimitusjohtajaksi 1.12.2021 alkaen. Hän on toiminut aiemmin
konsulttina ja johtajana mm. OP Ryhmän uusissa liiketoiminnoissa, I S Mäkisellä ja Golf Centerissä. Tätä
ennen hän oli Administerin palveluksessa 2005-2018.
Yhtiön johtoryhmä 31.12.2021:
Nimi
Peter Aho
Johan Idman
Kati Paulin
Kati Lehesmaa
Outi Tenhola
Jussi Jaakkola
Markus Backlund
Jukka Iivonen*
Pertti Vartiamäki
Kimmo Herranen

Tehtävä
toimitusjohtaja
talousjohtaja
strategiajohtaja
markkinointi- ja viestintäjohtaja
henkilöstöjohtaja
myyntijohtaja
toimitusjohtaja, Emce Solution
Partner Oy
tietohallintojohtaja
toimitusjohtaja, Kuntalaskenta Oy
toimitusjohtaja, Silta Oy

* Jukka Iivonen toimi myös Adner Oy:n toimitusjohtajana 31.12.2021 saakka.

Tuotekehitys
Administerin käyttämä oma teknologia palveluiden tuottamiseen ja ohjelmistojen kehittämiseen edellyttää
mittavia tutkimus- ja kehityspanostuksia. Tuotekehityksessä työskentelee noin 60 henkilöä. Yhtiön
näkemyksen mukaan automaatio ja tekoäly ohjaavat taloushallintopalveluita tulevaisuudessa, minkä vuoksi
Administer investoi merkittäviä määriä teknologian kehittämiseen. Vuonna 2021 tuotekehityskuluja
aktivoitiin taseeseen 1,2 miljoonan euron arvosta.
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Katsauskauden merkittäviä tapahtumia
Ensimmäisenä yhtiönä Suomessa Oraclen NetSuite BPO -kumppaniksi
Administer-konserniin kuuluva ulkoistettuja taloushallinnon palveluja tarjoava Adner Oy ilmoitti
tammikuussa 2021 ensimmäisenä yhtiönä Suomessa solmineensa NetSuite Business Process Outsourcing
(BPO) -kumppanuuden Oraclen kanssa. Kumppanuuden myötä Adner saa käyttöönsä pitkälle konfiguroidun
ja lokalisoidun järjestelmäratkaisun, jonka ympärille yhtiö rakentaa uuden palvelukokonaisuuden.

Administer ja EmCe yhdistyvät
Administer ilmoitti 24.6.2021 taloushallinnon ohjelmistojen kokonaisvaltaisen tuottajan EmCe Solution
Partner Oy:n yhdistyvän Administeriin. Elokuussa 2021 toteutuneessa järjestelyssä Administer hankki
EmCen koko osakekannan osakevaihdolla.
EmCellä on mittavaa kokemusta talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen ja toiminnanohjausratkaisujen
kehittämisestä ja tarjoamisesta niin tilitoimistoille kuin myös muiden toimialojen yrityksille sekä järjestöille.
Yhdessä yhtiöt muodostavat kattavan kokonaisuuden, jossa yhdistyvät huipputason ohjelmisto- ja
palveluosaaminen.

Tilikamut-yrityskauppa
Administer ilmoitti 1.10.2021 ostavansa Tilikamut Oy:n ja sen tytäryhtiö Konnektor Oy:n. Pieksämäellä ja
Joensuussa toimiva Tilikamut on vuonna 2013 perustettu tilitoimisto, jonka kymmenen taloushallinnon
asiantuntijaa palvelevat erityisesti Pohjois-Karjalan sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueen yrityksiä.

Listautuminen Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle
Administer päätti 16.12.2021 listautumisannin toteuttamisesta. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli
4,86 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 4,38 euroa osakkeelta. Listautumisannissa Administer laski
liikkeeseen 2 884 110 uutta osaketta ja lisäksi Bocap SME Achievers Fund II Ky myi 1 900 890 olemassa
olevaa osaketta. Yhteensä nämä osakkeet vastasivat noin 33,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä.
Administer keräsi listautumisannista noin 14 miljoonan euron bruttovarat. Osakkeiden kokonaismäärä nousi
14 194 110 kappaleeseen yhtiö sai yli 3 300 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi
Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla 17.12.2021.
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Osakkeet ja osakepääoma
Administerin osakepääomaa korotettiin 4.11.2021 ja vuoden lopussa se oli 80 000 euroa ja yhtiön
liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä oli 14 194 110. Euroclear Finland Oy:n mukaan yhtiöllä oli
katsauskauden lopussa 2 808 osakkeenomistajaa. Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita vuoden lopussa.
Osakkeiden kaupankäynti Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla alkoi 17.12.2021. Osakkeiden
vaihto 17.12.–30.12.2021 (vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä) oli yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Ylin
kaupankäyntihinta oli 4,83 euroa ja alin 3,62 euroa. Vuoden päätöskurssi oli 4,20 euroa ja päätöskurssin
mukainen markkina-arvo oli noin 59,6 miljoonaa euroa.

Ehdotus voitonjaoksi
Administerin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 33,5 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa
18.5.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tiikaudelta 1.1.-31.12.2021 ei makseta osinkoa. Yhtiö pyrkii
jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 30 prosenttia sen liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta, mikä oli
-0,3 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät
Keskeytykset tai häiriöt Administerin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä voivat johtaa yllättäviin
kustannuksiin ja toimintahäiriöihin ja olla vahingollisia yhtiön tai sen asiakkaiden liiketoiminnalle. Myös ITjärjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset
voivat olla vahingollisia joko Administerin tai sen asiakkaiden kannalta ja vahingoittaa Administerin
liiketoimintaa.
Administerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön
toimintaan, mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu
kehittämään uusia tuotteita tai palveluita.
Yrityskaupat ovat tärkeä osa yhtiön kasvustrategiaa. Administer voi epäonnistua uusien yritysostokohteiden
integroinnissa, uusien yritysostokohteiden löytämisessä tai yritysosto voi epäonnistua.
Administerin brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja, ja yhtiön maineen vahingoittuminen voisi vaikuttaa
haitallisesti Administerin liiketoimintaan ja sen asemaan markkinalla.
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Suomen kansantalouden kehitykseen kuluvana vuonna liittyy epävarmuustekijöitä maailmanpoliittisen
tilanteen takia. Administerilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa, mutta talouden vähentynyt
toimeliaisuus voi vaikuttaa kielteisesti myös Administerin liikevaihtoon ja tulokseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
WaBuCo-yrityskauppa
Administer kertoi 8.3.2022 vahvistavansa kansainvälistä talous- ja palkkahallinnon osaamistaan ostamalla
WaBuCo Financial Services Oy:n. Kaupan toteuttamisen yhteydessä maksettava kauppahinta on noin 466
419 euroa ja se maksetaan uusilla Administerin osakkeilla. Tämän vuoksi Administer toteutti yhtiökokouksen
4.11.2021 antaman valtuutuksen nojalla suunnatun osakeannin WaBuCon nykyisille omistajille.
WaBuCon liikevaihto oli noin 900 000 euroa vuonna 2021. Kauppa saatiin päätökseen maaliskuussa 2022.

Konjunktuuri-yrityskauppa
Administer kertoi 16.2.2022 Varkautelaisen Konjunktuuri Oy:n palkkapalveluiden siirtyvät
liiketoimintakaupassa osaksi Administer-konserniin kuuluvaa Tilikamut Oy:tä. Liiketoimintakauppa vahvistaa
Tilikamujen ja Administer-konsernin toimintaa Savon alueella, kun konserni saa uuden toimipisteen
Varkauteen.

Silta vastaamaan Neste Oyj:n palkkapalveluista
Administer kertoi 8.2.2022 konserniin kuuluvan palkka- ja HR-palvelujen asiantuntijayhtiö Silta Oy:n
vastaavan Neste Oyj:n palkkapalveluista 1.4.2022 alkaen. Monivuotisen sopimuksen puitteissa Silta tarjoaa
Nesteelle kokonaisvaltaisen ulkoistetun palkkapalvelun. Sopimuksen yhteydessä kuusi palkka-asiantuntijaa
Nesteen palkkapalveluista siirtyy liikkeen luovutuksella Sillan palvelukseen.

Administer Oyj
Hallitus

www.administergroup.com
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Lisätietoja
Peter Aho, toimitusjohtaja, peter.aho@administer.fi, puh. 040 501 3661
Johan Idman, talousjohtaja, johan.idman@administer.fi, puh. 040 544 3442

Webinaari
Toimitusjohtaja Peter Aho ja talousjohtaja Johan Idman esittelevät tuloksen 31.3.2022 webinaarissa klo
11.00. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana chat-toiminnon kautta.
Webinaariin voi liittyä osoitteessa: https://administer.videosync.fi/2021-tilinpaatos
Tallenne on saatavilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.

Taloudellinen tiedottaminen 2022
Administer julkistaa tulostiedotteensa vuonna 2022 seuraavasti:
•

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022: 31.8.2022

Administerin vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2021
julkaistaan viikolla 17/2022 (25.4. alkava viikko) ja se on saatavilla osoitteessa
https://administergroup.com/sijoittajat/.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 18.5.2022.

www.administergroup.com
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ADMINISTER-KONSERNI TAMMI-JOULUKUU 2021
Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
Konsernin tuloslaskelma
(TEUR)

1.7.–31.12.
2021

LIIKEVAIHTO

1.1.–31.12.

2020

2021

2020

22 070

21 332

41 913

43 678

123

53

152

115

-3 008

-2 116

-5 042

-4 176

-296

-403

-567

-1 233

-3 303

-2 519

-5 609

-5 409

-11 676

-11 237

-23 465

-23 632

-1 992

-1 528

-3 954

-3 548

-430

-362

-821

-744

-14 097

-13 126

-28 239

-27 924

Liikearvon poistot

-951

-451

-1 450

-960

Muut suunnitelman mukaiset poistot

-392

-312

-747

-598

Yhteensä

-1 343

-762

-2 198

-1 559

Liiketoiminnan muut kulut

-3 187

-2 870

-6 028

-6 139

45

57

62

127

308

2 164

53

2 890

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Ostot
Ulkopuoliset palvelut
Yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
LIIKEVOITTO / -TAPPIO
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

17

7

23

14

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-1 691

-139

-1 820

-291

Yhteensä

-1 674

-132

-1 797

-278

-1 367

2 033

-1 744

2 612

12

-358

-28

-634

VOITTO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
Vähemmistöosuus
TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO

www.administergroup.com

-12

-17

-21

-23

-1 367

1 658

-1 792

1 955
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KONSERNIN TASE
(TEUR)

31.12.
2021

2020

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Yhteensä

1 767

931

476

532

22 755

13 253

594

718

1 112

1 142

26 705

16 575

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

36

36

Rakennukset ja rakennelmat

169

176

Koneet ja kalusto

217

248

11

11

433

472

282

230

Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet

5

5

287

234

27 425

17 281

3

2

Muut saamiset

94

87

Yhteensä

97

89

5 195

5 383

Yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin laina

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

32

4

Muut saamiset

114

10

Maksamattomat osakkeet
Siirtosaamiset

1 223

989

Yhteensä

6 564

6 386

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

308
12 840

761

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

19 809

7 236

VASTAAVAA YHTEENSÄ

47 234

24 517

www.administergroup.com
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Konsernitase
(TEUR)

31.12.
2021

2020

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

80

3

Muut rahastot

30 142

5 554

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)
Tilikauden voitto (-tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VÄHEMMISTÖOSUUS

3 893

1 943

-1 792

1 955

32 323

9 455

25

24

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalaina
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Yhteensä

500

500

2 061

3 726

21
2 582

4 226

Lainat rahoituslaitoksilta

1 780

2 069

Ostovelat

4 158

1 942

Muut velat

1 738

2 669

4 627

4 132

12 303

10 812

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

14 886

15 038

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

47 234

24 517

Lyhytaikainen

Laskennalliset verovelat
Siirtovelat
Yhteensä

www.administergroup.com
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Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista

(TEUR, ellei toisin
mainittu)

Osakepääoma

Oma pääoma 1.1.2020

Muu
rahasto

3

5 554

Omat
osakkeet

-12

Tilikauden voitto (tappio)
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.2020

(TEUR, ellei toisin
mainittu)

Oma pääoma 1.1.2021

3

Osakepääoma

5 554

Muu
rahasto

3

5 554

-12

Omat
osakkeet

-12

Tilikauden voitto (tappio)
Muuntoero
Osingonjako
Yritysostot
Osakepääoman korotus

10 699
77

Osakeanti
Oma pääoma 31.12.2021

www.administergroup.com

Edellisten
tilikausien
voitto
(tappio)

1 973

7 517

1 955

1 955

-17

-17

3 911

9 455

Edellisten
tilikausien
voitto
(tappio)

3 911

9 455
-1 792

1

1

-20

-20

12

10 712

-77
30 142

Oma
pääoma
yhteensä

-1 792

0

13 967
80

Oma
pääoma
yhteensä

13 967
0

2 100

32 323
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Yhtiön maksuvalmiuden ensisijaisia lähteitä ovat liiketoiminnan rahavirta ja Administerin luottojärjestelyistä
saatavilla olevat varat, sekä listautumisannissa keräämänsä rahavarat.
Konsernin rahavirtalaskelma
1.7.-31.12
(TEUR)
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä

2021
1 749

1.1.-31.12

2020
1 266

2021

2020

2 398

3 471

Investointien rahavirta yhteensä

-1 303

-628

-1 886

-1 413

Rahoituksen rahavirta yhteensä

11 134

-1 422

11 566

-2 015

11 581

-784

12 079

43

1 259

1 545

761

718

12 840

761

12 840

761

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

www.administergroup.com
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus perustuen Yhtiön
tilintarkastettuihin taloudellisiin tietoihin 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, jotka on laadittu FAS:n
mukaisesti. Yhtiön taseen ulkopuolisia vastuita on kuvattu kohdassa ” Taseen ulkopuoliset vastuut”.
Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.12.2021 ja
tämän Tilinpäätöstiedotteen päivämäärän välisenä aikana.

PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS
(TEUR)

31.12.
2021

2020

Pääomarakenne
Lyhytaikaiset korolliset velat
Taatut/vakuudelliset

1 780

2 069

1 780

2 069

2 061

3 726

Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä

2 061

3 726

Korolliset velat yhteensä

3 841

5 795

Osakepääoma

80

3

Muut rahastot

30 142

5 554

3 893

1 943

Takaamattomat/vakuudettomat
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä
Pitkäaikaiset korolliset velat
Taatut/vakuudelliset
Takaamattomat/Vakuudettomat

Oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)
Tilikauden voitto (-tappio)

-1 792

1 955

Oma pääoma yhteensä

32 323

9 455

Velat ja oma pääoma yhteensä

36 164

15 250

Nettovelkaantuneisuus
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Maksuvalmius (A)

308
12 840

761

13 148

761

1 780

2 069

1 780

2 069

-11 368

1 309

Lyhytaikainen rahoitusvelka
Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa
Muu velka
Lyhytaikainen rahoitusvelka yhteensä (B)
Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C=B-A)

www.administergroup.com
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Pitkäaikainen rahoitusvelka (D)
Pitkäaikaiset muut velat (E)
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (F=D+E)
Nettovelkaantuneisuus yhteensä (G=C+F)

www.administergroup.com

2 061

3 726

521

500

2 582

4 226

-8 786

5 534
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Administer esittää historiallisten taloudellisten tietojen kattamalle ajanjaksolle kohdistuvia vaihtoehtoisia
tunnusluku- ja lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa Administerin tuloslaskelmissa, taseissa ja
rahoituslaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä FAS:n
mukaisista tunnusluvuista tai FAS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina.
Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus esitetty kohdassa ”Laskentakaavat”.

Tunnusluvut
(TEUR, ellei toisin mainittu)

1.7.–31.12.
2021

1.1.–31.12.

2020

2021

2020

Liikevaihto

22 070

21 332

41 913

43 678

Käyttökate

1 651

2 927

2 251

4 449

Käyttökate %

7,5 %

13,7 %

5,4 %

10,2 %

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto
%
Liikevoitto / -tappio

1 258

2 615

1 504

3 850

5,7 %

12,3 %

3,6 %

8,8 %

308

2 164

53

2 890

Liikevoitto / -tappio %

1,4 %

10,1 %

0,1 %

6,6 %

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-1 367

2 033

-1 744

2 612

Tilikauden voitto / -tappio

-1 367

1 658

-1 792

1 955

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %
Osakekohtainen tulos1), euroa

-416

2 108

-342

2 915

-1,9 %

9,9 %

-0,8 %

6,7 %

-0,10

0,17

-0,13

0,20

Oman pääoman tuotto % (ROE)

-8,6 %

23,1 %

Omavaraisuusaste %

68,4 %

38,3 %

Velkaantumisaste %

13,4 %

65,1 %

Liikevaihdon kasvu %

-4,0 %

-3,5 %

Henkilömäärä
Liikevaihto per henkilö
Henkilöstökulu per henkilö
Henkilöstökulu per liikevaihto %

576

580

569

597

38

37

74

74

-24

-23

-50

47

63,9 %

61,5 %

67,4 %

63,9 %

1)

2020 vertailuluvut oikaistu 4.11.2021
tehdyllä osakekannan splittauksella.

www.administergroup.com
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LASKENTAKAAVAT
Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat

Tunnusluku
Käyttökate

Käyttökate %

Liikearvopoistoilla oikaistu
liikevoitto

Liikearvopoistoilla oikaistu
liikevoitto %

Liikevoitto / -tappio

Liikevoitto / -tappio %

Liikearvopoistoilla oikaistu
tulos

Liikearvopoistoilla oikaistu
tulos %

Oman pääoman tuotto %
(ROE)

Omavaraisuusaste %

www.administergroup.com

Määritelmä

Käyttötarkoitus
Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta
ilman poistojen ja arvonalentumisten
vaikutusta.

Liikevoitto / -tappio + poistot ja
arvonalentumiset

Käyttökate
Liikevaihto

x100

Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta
ilman liikearvopoistojen vaikutusta.

Liikevoitto / -tappio + liikearvopoistot

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto
x100
Liikevaihto
Liikevaihto + liiketoiminnan muut
tuotot – materiaalit ja palvelut –
henkilöstökulut – liiketoiminnan muut
kulut – poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto / -tappio
Liikevaihto

Kuvastaa liikevoiton osuutta
liikevaihdosta ilman liikearvopoistojen
vaikutusta.

Liikevoitto / -tappio kuvastaa
liiketoiminnan tuloksellisuutta.

x100

Tilikauden voitto / -tappio +
liikearvopoistot

Kuvastaa liikevoiton osuutta
liikevaihdosta.
Kuvastaa liiketoiminnan tulosta ilman
liikearvopoistojen vaikutusta.

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos
x100
Liikevaihto

Tilikauden voitto / -tappio (rullaava 12
kk)

Kuvastaa liiketoiminnan tuloksen osuutta
liikevaihdosta ilman liikearvopoistojen
vaikutusta.

Mittaa tilikauden tulosta suhteutettuna
omaan pääomaan.
x100

Oma pääoma keskimäärin (rullaava 12
kk)

Oma pääoma kauden lopussa

Kuvastaa käyttökatteen osuutta
liikevaihdosta.

x100

Oma pääoma keskimäärin on oman
pääoman tilikauden alun ja lopun
keskiarvo
Kuvastaa kuinka suuri osa Yhtiön
varoista on rahoitettu omalla pääomalla.
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Taseen loppusumma kauden lopussa –
saadut ennakot

Velkaantumisaste %

Liikevaihdon kasvu %

Tulos per osake

www.administergroup.com

Korolliset velat
(Oma pääoma + konsernireservi +
vähemmistöosuus +
tilinpäätössiirtojen kertymä)

x100

Osoittaa Yhtiön ulkopuolisen
velkarahoituksen kokonaismäärän.

kauden liikevaihto – vertailukauden
liikevaihto
vertailukauden liikevaihto

x100

Kuvastaa liiketoiminnan kasvua kausien
välillä.

Tilikauden voitto (tappio)

x100

Kuvastaa tilikauden voittoa (tappiota) per
osake
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