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Administer Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022 

Administer Oyj: KASVUSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ETENEE 

YRITYSOSTOJEN MYÖTÄ 

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna. 

Tammi‒kesäkuu 2022  

Keskeiset tunnusluvut 

• Liikevaihto 23,9 miljoonaa euroa (19,8), nousua 20,5 %. Kasvu johtui pääsääntöisesti vuoden 2021 

toisella vuosipuoliskolla ja vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyistä yrityskaupoista. 

Vertailukauteen nähden liikevaihtoa painoivat Adnerin vuonna 2021 tapahtuneet asiakasmenetykset.  

• Käyttökate 1016 tuhatta euroa (600), eli 4,2 % (3,0 %) liikevaihdosta. Kasvuun vaikuttivat erityisesi 

Sillan kannattavuuden paraneminen sekä EmCen liittyminen osaksi konsernia syksyllä 2021. 

Käyttökatetta painoivat Adnerin järjestelmäuudistuksesta aiheutuneet, ennakoitua suuremmat 

vanhan ja uuden alustan päällekkäiset kustannukset.  

• Liiketappio -495 tuhatta euroa (-254), eli -2,1 % (-1,3 %) liikevaihdosta. Liiketappiota kasvattivat 

yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot –1 046 tuhatta euroa (-500). 

Keskeiset tapahtumat 

• Varkautelaisen Konjunktuuri Oy:n palkkapalvelut siirtyivät liiketoimintakaupassa helmikuussa 2022 

osaksi Administer-konserniin kuuluvan Tilikamut Oy:n palvelutarjoomaa ja konserni sai uuden 

toimipisteen Varkauteen. 

• Administer vahvisti maaliskuussa 2022 kansainvälistä talous- ja palkkahallinnon osaamistaan 

ostamalla WaBuCo Financial Services Oy:n. Kauppahinta suoritettiin toteuttamalla suunnattu 

osakeanti WaBuCon omistajille.  

• Sydän-Suomen Taloushallinta Oy liittyi osaksi Administer-konsernia huhtikuussa 2022. Administer-

ketjuun saatiin uudet toimipisteet Pihtiputaalle ja Kinnulaan. 

• Administer-konserniin kuuluva palkka- ja HR-palvelujen asiantuntijayhtiö Silta Oy sai vastuulleen 

Neste Oyj:n palkkapalvelut 1.4.2022 alkaen.  

• Kuhmoisten kunta valitsi Administer-konserniin kuuluvan Kuntalaskenta Oy:n 

taloushallintokumppanikseen 1.1.2022 alkaen. 

• Tilitoimisto Ollikaisen liiketoiminta tuli osaksi Administer-konsernia kesäkuussa 2022. Administer-

konserniin tuli uusi toimipiste Mikkeliin.  
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TUNNUSLUVUT 

  
 1‒6/ 
2022 

 1‒6/ 
2021 

 
Muutos, 

% 

  

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 2021 

Liikevaihto 23,9 19,8 +20,5 % 41,9 

Käyttökate 1,0 0,6 +69,2 % 2,3 

     % liikevaihdosta 4,2 % 3,0 %  5,5 % 

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA) 0,6 0,2 +125,0 % 1,5 

     % liikevaihdosta 2,3 % 1,2 %  3,6 % 

Liikevoitto/tappio  -0,5 -0,3 -94,5 % 0,1 

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja 

-0,5 -0,4 -44,3 % -1,7 

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos 0,5 0,1 +547,5 % -0,3 

     % liikevaihdosta 2,0 % 0,4 %  -0,8 % 

Osakekohtainen tulos (EPS) -0,05 -0,04  -0,17 

Oman pääoman tuotto (ROE), % -9,4 %  14,6 %  -8,6 % 

Omavaraisuusaste, % 68,0 % 37,6 %  68,4 % 

Velkaantumisaste, %  14,8 % 67,8 %  13,4 % 

Henkilömäärä keskimäärin  576 563 +2,3 % 569 
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Toimitusjohtajan kommentti 

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoamme, mutta tulostamme 

painoivat Adnerin 2021 tapahtuneet asiakasmenetykset ja niistä aiheutunut heikko tuloskehitys.  

Katsauskaudella liikevaihtomme kasvoi 20,5 % 23,9 miljoonaan euroon (19,8). Käyttökatteemme oli 1 016 

tuhatta euroa (600), eli 4,2 % (3,0) liikevaihdosta.    

Katsauskauden aikana on toteutettu jo neljä yrityskauppaa, joiden myötä yhtiö on saanut Suomeen kolme 

uutta toimipistettä ja vahvistanut kansainvälistä osaamistaan. Tämän lisäksi kerroimme elokuussa vuoden 

viidennestä yrityskaupasta. Palkkahallintopalveluiden merkittävin tapahtuma alkuvuonna oli Neste Oyj:n 

palkkahallinnon siirtyminen Silta Oy:lle huhtikuusta 2022 alkaen. Kuntapuolelle saimme uuden asiakkuuden 

Kuhmoisten kunnasta ja Työtehoseura palasi ohjelmistoasiakkaaksemme. Myös PK-segmentissä olemme 

saaneet ilahduttavan määrän uusia asiakkuuksia, joskin niiden vaikutus liikevaihtoon jää pienemmäksi. 

Katsauskauden aikana vauhditettiin konsultointiliiketoiminnan rakentamista. Konsultointipalveluja tarjotaan 

talouden johtamiseen, verotukseen, yritysjuridiikkaan ja HR-palveluihin liittyen. Liiketoiminnan vetäjänä 

aloitti huhtikuussa johtaja Mikko Vahtera. 

Investointeja tuotekehitykseen on jatkettu ja olemme kehittäneet omaa teknologiaa erityisesti paremman 

asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Viime vuonna toteutetun EmCe-yrityskaupan synergiaedut alkavat 

konkretisoitua, kun EmCe-ohjelmistoja on päästy hyödyntämään palkkahallinnon asiakkuuksissa. Olemme 

myös jatkaneet valtakunnallisen myyntiorganisaatiomme kasvattamista. 

Strategian mukaisesti panostamme merkittävästi työntekijäkokemukseen ja katsauskauden aikana yhtiössä 

on käynnistetty laaja hanke esihenkilötyön kehittämiseksi ja parantamiseksi. Vuoden mittaisen hankkeen 

myötä yhtiölle rakennetaan uusi johtamismalli ja määritellään päivittäistä työtä ohjaavat arvot.  

Laskimme elokuussa ohjeistustamme liikevaihdon ja kannattavuuden osalta vuodelle 2022 johtuen yleisen 

taloudellisen epävarmuuden vaikutuksesta asiakkaidemme toimeliaisuuteen. Lisäksi tytäryhtiö Adnerin 

vuonna 2021 tapahtuneet asiakasmenetykset ja Adnerin järjestelmäuudistuksesta aiheutuneet, ennakoitua 

suuremmat vanhan ja uuden alustan päällekkäiset kustannukset ovat vaikuttaneet negatiivisesti 

kannattavuuteen myös kuluvana vuonna. Tämän lisäksi EmCen asiakasprojektien järjestelmäkonsultointi- ja 

asiantuntijatyön liikevaihto on jäänyt hieman ennakoitua pienemmäksi. 

Tästä huolimatta jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista suunnitelman mukaisesti. Ukrainan sodalla ei 

toistaiseksi ole ollut merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiömme liiketoimintaan, mutta maailman 

taloustilanteen epävarmuustekijät heijastuvat omaan toimintaamme asiakasyritysten kautta.  

 

Peter Aho 

toimitusjohtaja 
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Tulevaisuuden näkymät  

Administer laski 12.8.2022 ohjeistustansa liikevaihdon ja kannattavuuden osalta vuodelle 2022. Päivitetyt 

tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022 ovat seuraavat: 

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2022. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa vuoden 2022 aikana. Administer arvioi liikevaihdon olevan 47–

49 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalin olevan 5–7 % vuonna 2022. 

Aiemmat tulevaisuuden näkymät: 

Administer tavoittelee edelleen 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. Katsauskaudella markkinaympäristö on pysynyt varsin vakaana, 

mutta maailmantalouden lisääntynyt epävarmuus vaikuttaa taloushallintoalan asiakkaiden toimeliaisuuteen 

ja palveluiden tapahtumamääriin.  

Liikevaihto ja kannattavuus  

Tammi‒kesäkuu 2022 

Liikevaihto nousi 20,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 23,9 miljoonaa euroa 

(19,8). Nousu johtui pääsääntöisesti vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla sekä vuoden 2022 ensimmäisellä 

vuosipuoliskolla tehdyistä yrityskaupoista, joista merkittävimpänä elokuussa 2021 toteutunut EmCe-

yrityskauppa. Liikevaihtoa painoivat puolestaan yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutukset asiakkaiden 

toimeliaisuuteen sekä Adnerin vuonna 2021 tapahtuneet asiakasmenetykset. 

Henkilöstökulut olivat 15,9 (14,1) miljoonaa euroa, eli 67 % (71 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen 

euromääräinen kasvu johtui pääasiassa EmCe-yrityskaupasta sekä kasvustrategian mukaisista panostuksista 

myyntiin ja hallintoon.  
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Käyttökate oli 1 016 tuhatta euroa (600), eli 4,2 % (3,0 %) liikevaihdosta. Kasvuun vaikuttivat erityisesti 

Sillan kannattavuuden paraneminen sekä EmCen liittyminen osaksi konsernia. Käyttökatetta painoivat 

Adnerin vuonna 2021 tapahtuneet asiakasmenetykset ja niistä aiheutunut heikko tuloskehitys. Lisäksi tulosta 

painoivat kasvustrategian mukaiset investoinnit teknologiaan ja organisaation vahvistamiseen. 

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 551 tuhatta euroa (245), eli 2,3 % (1,2 %) liikevaihdosta. 

Liiketappio oli -495 tuhatta euroa (-254), eli -2,1 % (-1,3 %) liikevaihdosta. Liiketappiota kasvattivat 

yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot –1 046 tuhatta euroa (-500) 

Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -543 tuhatta euroa (-377) ja katsauskauden tappio -568 tuhatta 

euroa (-426). Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,05 euroa (-0,04)[1]. 

Rahavirta ja rahoitus  

Rahavirta 

Tammi–kesäkuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta oli -0,3 miljoonaa euroa (0,6), investointien rahavirta -1,7 

miljoonaa euroa (-0,6) ja rahoituksen rahavirta 0,4 miljoonaa euroa (0,4). Rahavarojen muutokseen 

vaikuttivat erityisesti kassavaroin toteutetut yrityskaupat, konsernin rahoituslainojen lyhennykset sekä 

myyntisaamisten kasvu. 

Rahoitus 

Yhtiön listautumisannissa keräämät kassavarat, alhainen velkaantuneisuus sekä vahva tase osaltaan 

mahdollistavat kasvustrategian toteuttamisen, mukaan lukien mahdolliset yritysostot. 

Korolliset velat laskivat katsauskauden aikana ja olivat 4,8 miljoonaa euroa 30.6.2022 (30.6.2021: 6,1 

miljoonaa euroa). Velkaantumisaste oli 14,8 % (30.6.2021 67,8 %).  

Konsernin likviditeetti on säilynyt hyvänä. Administerin rahat ja pankkisaamiset 30.6.2022 olivat yhteensä 

11,3 miljoonaa euroa (1,3). Administerin sopiman ulkoisen rahoituksen yhteismäärä 30.6.2022 oli yhteensä 

6,1 miljoonaa euroa, josta nostettujen lainojen määrä oli yhteensä 4,8 miljoonaa euroa ja nostamattomien 

lainojen määrä yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Nostettu määrä koostuu yhteensä 4,3 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 oli 32,2 miljoonaa euroa 30.6.2022 (30.6.2021: 9,0) ja omavaraisuusaste 68,0 % (30.6.2021: 

37,6 %).  

 
1) Vertailukauden laskennassa osakemäärä oikaistu 4.11.2021 tehdyllä osakekannan splittauksella 
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Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 576 työntekijää (563).  

Muutokset johtoryhmässä 

Mikko Vahtera aloitti konsultointiliiketoiminnan johtajana 7.4.2022. Administer hakee merkittävää 

markkinaosuutta talous- ja palkkahallintopalveluista ja ratkaisuista sekä konsultointiliiketoiminnasta. 

Konsultointipalvelut liittyvät pääasiassa talousjohto-, palkkahallinto- ja HR-palveluihin. Suurimpina osa-

alueina ovat talousjohtopalveluihin liittyvä konsultointi, esim. CFO- ja controller-palvelut.   

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Kati Lehesmaa päätti siirtyä yrittäjäksi ja jätti yhtiön operatiiviset vastuut 

31.5.2022.  

Yhtiön johtoryhmä 30.6.2022:  

Nimi Tehtävä 

Peter Aho toimitusjohtaja 

Johan Idman talousjohtaja 
Kati Paulin strategiajohtaja 
Outi Tenhola henkilöstöjohtaja 
Jussi Jaakkola myyntijohtaja 
Mikko Vahtera johtaja, konsultointiliiketoiminta 
Jukka Iivonen tietohallintojohtaja 

Markus Backlund toimitusjohtaja, Emce Solution Partner Oy 

Pertti Vartiamäki 
Kimmo Herranen 

toimitusjohtaja, Kuntalaskenta Oy 
toimitusjohtaja, Silta Oy 

 

Muutokset johtoryhmässä katsauskauden jälkeen 

HR-johtaja Outi Tenhola jätti yhtiön ja siirtyi uusien haasteiden pariin. Vt. HR-johtajaksi ja johtoryhmän 

jäseneksi on yhtiön sisältä nimitetty 1.8.2022 alkaen Paula Niemi, jolla on pitkä kokemus HR-tehtävistä 

Administer-konsernissa. 

Hallinnointi 

Yhtiökokous 

Administer Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 järjestettiin Helsingissä 18.5.2022. Yhtiökokous järjestettiin 

poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, kuten eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen 

rajoittamiseksi hyväksymässä väliaikaisessa laissa on säädetty. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden 
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asiamiehet saivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä 

ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 

toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta 

osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano  

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin 

uudelleen Jukka-Pekka Joensuu, Peter Aho, Julianna Borsos ja Risto Koivula sekä uutena jäsenenä Minna 

Vanhala-Harmanen.  

Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 18.5.2022. 

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan, ja hallituksen puheenjohtajaksi 

valittiin Jukka-Pekka Joensuu. 

Hallitus 18.5.2022 alkaen:  

Nimi Tehtävä 
hallituksessa 

Kansalaisuus Syntymävuosi Nimittämisvuosi 

Jukka-Pekka Joensuu puheenjohtaja Suomi 1966 2016 

Peter Aho jäsen Suomi 1970 1994 

Juliana Borsos jäsen Suomi 1971 2018 

Risto Koivula jäsen Suomi 1968 2021 

Minna Vanhala-
Harmanen 

jäsen Suomi 1968 2022 

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille, jotka 

eivät ole Yhtiön palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiona 25 000 euroa kullekin. Mikäli hallituksen jäsen 

eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon. 

Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle 

maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta. Hallituksen ja 

valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastajan valinta  

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy 

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena 

tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 
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Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai 

pantiksi ottamisesta 

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 432 941 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai 

pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin kymmentä (10) 

prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla 

omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai 

muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan 

pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten 

kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen 

kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen 

rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 

30.6.2023 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen 

nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 432 941 osaketta, mikä vastaa noin 

kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.  

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 

30.6.2023 asti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, 

jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen sekä 

hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä 

tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu uusien hallituksen 

jäsenehdokkaiden etsiminen. Nimitystoimikunta päätettiin perustaa toistaiseksi. 
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Yhtiökokous päätti vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. 

Tarkastusvaliokunnan perustaminen 

Yhtiön hallitus päätti 25.5.2022 perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Jukka-Pekka Joensuu 

(valiokunnan puheenjohtaja) ja Risto Koivula. 

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa: 

• seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointia, 

• seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan tehokkuutta, 

• seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät, sopimukset ja muut oikeustoimet 

täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista, 

• seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin 

tilintarkastuspalveluiden tarjoamista,  

• arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä  

• toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Jukka-Pekka Joensuu on riippuvainen yhtiöstä, mutta riippumaton sen 

merkittävistä osakkeenomistajista, ja Risto Koivula on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä 

osakkeenomistajista. 

Tuotekehitys 

Tuote- ja ohjelmistokehitystä on jatkettu erityisesti parempi asiakaskokemus huomioiden. Katsauskaudella 

on käynnistetty konserninäkökulman rakentaminen ohjelmisto- ja tuotekehitykseen tuomalla virtuaalisesti 

yhteen ohjelmistoliiketoiminnan (EmCe), palkkahallinnon (Silta) ja tilitoimistoliiketoiminnan (Administer) 

tuotekehitysorganisaatiot. Tavoitteena on koko konsernin synergiaedut huomioiva, aiempaa nopeampi, 

ketterämpi ja kustannustehokkaampi 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. Tammi–kesäkuussa 2022 

tuotekehityskuluja aktivoitiin taseeseen 0,7 miljoonan euron (0,5) arvosta. 
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Katsauskauden merkittäviä tapahtumia 

Silta vastaamaan Neste Oyj:n palkkapalveluista 

Administer-konserniin kuuluva palkka- ja HR-palvelujen asiantuntijayhtiö Silta Oy vastaa Neste Oyj:n 

palkkapalveluista 1.4.2022 alkaen. Monivuotisen sopimuksen myötä Silta tarjoaa Nesteelle kokonaisvaltaisen 

ulkoistetun palkkapalvelun. Sopimuksen yhteydessä kuusi palkka-asiantuntijaa Nesteen palkkapalveluista 

siirtyi liikkeen luovutuksella Sillan palvelukseen. 

Administer osti WaBuCo Financial Services Oy:n 

Maaliskuussa 2022 Administer osti WaBuCo Financial Services Oy:n. Kauppa tukee erinomaisesti 

Administerin strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö merkittävää osuutta talous- ja palkkahallinnon palveluista 

sekä konsultoinnista Suomessa. Lisäksi yhtiö pyrkii laajentamaan kansainvälistä liiketoimintaa. Kauppa 

toteutettiin suunnatulla osakeannilla WaBuCo:n omistajille. Osakeannin seurauksena Administerin 

osakkeiden lukumäärä nousi 14 194 110 osakkeesta 14 329 414 osakkeeseen. 

Administer osti Konjunktuurin palkkapalvelut 

Varkautelaisen Konjunktuuri Oy:n palkkapalvelut siirtyivät liiketoimintakaupassa helmikuussa 2022 osaksi 

Administer-konserniin kuuluvan Tilikamut Oy:n palvelutarjoomaa ja konserni sai uuden toimipisteen 

Varkauteen. 

Sydän-Suomen Taloushallinta Oy osaksi Administer-konsernia 

Pihtiputaalla ja Kinnulassa toimiva Sydän-Suomen Taloushallinta Oy liittyi liiketoimintakaupalla osaksi 

Administer-konsernia maaliskuussa 2022. Kauppa vahvistaa konsernin toimintaa ja palvelun tarjontaa Keski-

Suomen alueella.  

Tilitoimisto Ollikainen osaksi Administer-konsernia 

Administer jatkoi laajentamistaan hankkimalla liiketoimintakaupalla Tilitoimisto Ollikainen Oy:n 

tilitoimistoliiketoiminnan. Kaupan myötä konserni sai uuden toimipisteen Mikkeliin, mikä vahvistaa toimintaa 

Etelä-Savon alueella.   
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Osakkeet ja osakepääoma 

 

WaBuCo Oy:n kanssa maaliskuussa 2022 tehty yrityskauppa maksettiin Administerin uusilla osakkeilla. 

Tämän vuoksi Administer toteutti yhtiökokouksen 4.11.2021 antaman valtuutuksen nojalla suunnatun 

osakeannin WaBuCon omistajille. Suunnatussa osakeannissa merkityt 121 129 uutta osaketta merkittiin 

kaupparekisteriin 30.3.2022. Osakeannissa yhtiölle itselleen merkityt 14 175 osaketta merkittiin 

kaupparekisteriin 30.3.2022. Osakeantien seurauksena Administerin osakkeiden lukumäärä nousi 14 194 

110 osakkeesta 14 329 414 osakkeeseen. Kesäkuun lopussa Administerin osakepääoma oli 80 000 euroa ja 

yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä oli edellä mainittu 14 329 414. 

Osakkeiden vaihto 1.1.–30.6.2022 oli yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Ylin kaupankäyntihinta oli 3,61 euroa ja 

alin 3,38 euroa. Päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 3,40 euroa ja päätöskurssin mukainen markkina-

arvo oli noin 48,7 miljoonaa euroa.  

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 2 289 osakkeenomistajaa. Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita 

katsauskauden lopussa. 

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 IT-

järjestelmiin 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. 

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 asiakasyritysten kautta.    
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Inflaation kiihtyminen Suomessa voi siirtyä myös palkkoihin ja yhdessä henkilöstön vaihtuvuuden kanssa voi 

nostaa Administerin kustannuksia ja heikentää kannattavuutta, mikäli nousseita kuluja ei saada siirrettyä 

yhtiön tuottamien palveluiden hintoihin.     

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

Administer laskee ohjeistustansa liikevaihdon ja kannattavuuden osalta vuodelle 

2022 

Administer laski 12.8.2022 ohjeistustansa liikevaihdon ja kannattavuuden osalta vuodelle 2022. Päivitetyt 

tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022 ovat seuraavat: 

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2022. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa vuoden 2022 aikana. Administer arvioi liikevaihdon olevan 47–

49 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalin olevan 5–7 % vuonna 2022. 

Aiemmat tulevaisuuden näkymät: 

Administer tavoittelee edelleen 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. 

Administer vahvistaa asemaansa Turun seudulla ostamalla Konsulttiliike Laine 

Oy:n liiketoiminnan 

Administer Oyj ja Raisiossa toimiva Konsulttiliike Laine Oy sopivat elokuussa liiketoimintakaupasta, jolla 

Konsulttiliike Laineen tilitoimistoliiketoiminta ja henkilöstö siirtyvät Administerille. Liiketoimintakauppa 

vahvistaa Administerin toimintaa Turun alueella, jossa on jo ennestään Administer-konsernin toimipiste. 

 

 

Administer Oyj 

Hallitus 
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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 31.8.2022 webinaarissa klo 

11.00. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana chat-toiminnon kautta.   

Webinaariin voi liittyä osoitteessa: https://administer.videosync.fi/2022-q2-tulosjulkistus. 

Tallenne on saatavilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.  

 

  

mailto:peter.aho@administer.fi
mailto:johan.idman@administer.fi
https://administer.videosync.fi/2022-q2-tulosjulkistus
https://administergroup.com/sijoittajat/
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ADMINISTER-KONSERNI TAMMI-KESÄKUU 2022 TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 

Puolivuosikatsauksen tiedot on laadittu Suomen kirjanpitolain, FAS, mukaisesti. Puolivuosikatsauksen tiedot 

ovat tilintarkastamattomia. 

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

Konsernin tuloslaskelma     

(TEUR) 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

 2022 2021 2021 2020 

LIIKEVAIHTO  23 916 19 843 41 913 43 678 

      
Liiketoiminnan muut tuotot  49 29 152 115 

      

Materiaalit ja palvelut      
Ostot  -3 028 -2 035 -5 042 -4 176 

Ulkopuoliset palvelut  -442 -271 -567 -1 233 

Yhteensä  -3 470 -2 306 -5 609 -5 409 
      

Henkilöstökulut      
Palkat ja palkkiot  -13 291 -11 789 -23 465 -23 632 

Henkilösivukulut      

Eläkekulut  -2 143 -1 962 -3 954 -3 548 

Muut henkilösivukulut  -493 -391 -821 -744 

Yhteensä  -15 926 -14 142 -28 239 -27 924 
      

Poistot ja arvonalentumiset      

Liikearvon poistot -1 046 -500 -1 450 -960 

Muut suunnitelman mukaiset poistot  -465 -355 -747 -598 

Yhteensä  -1 511 -855 -2 198 -1 559 
      

Liiketoiminnan muut kulut  -3 556 -2 841 -6 028 -6 139 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  3 18 62 127 
      

LIIKEVOITTO / -TAPPIO  -495 -254 53 2 890 

      
Rahoitustuotot ja -kulut      
Muut korko- ja rahoitustuotot 44 6 23 14 

Korkokulut ja muut rahoituskulut  -92 -129 -1 820 -291 

Yhteensä  -49 -122 -1 797 -278 
      

VOITTO ENNEN 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA 

VEROJA  

-544 -377 -1 744 2 612 

      
Tuloverot  -19 -41 -28 -634 

Vähemmistöosuus  -7 -8 -21 -23 

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO  -569 -426 -1 792 1 955 
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KONSERNIN TASE 

(TEUR) 30.6. 31.12. 
 2022 2021 2021 2020 

VASTAAVAA       
PYSYVÄT VASTAAVAT      

Aineettomat hyödykkeet      
Kehittämismenot  2 226 1 158 1 767 931 

Aineettomat oikeudet  458 521 476 532 

Konserniliikearvo  22 375 12 816 22 755 13 253 

Liikearvo  1 316 655 594 718 

Muut pitkävaikutteiset menot  930 1 197 1 112 1 142 

Yhteensä  27 305 16 347 26 705 16 575 

Aineelliset hyödykkeet      
Maa- ja vesialueet  36 36 36 36 

Rakennukset ja rakennelmat  165 172 169 176 

Koneet ja kalusto  246 208 217 248 

Muut aineelliset hyödykkeet  11 11 11 11 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä  459 428 433 472 

Sijoitukset      
Osuudet osakkuusyrityksissä  292 236 282 230 

Muut osakkeet ja osuudet  10 5 5 5 

Yhteensä  302 241 287 234  

     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  28 066 17 016 27 425 17 281  

     
VAIHTUVAT VASTAAVAT      

Saamiset      
Pitkäaikaiset       

Myyntisaamiset  3 4 3 2 

Muut saamiset  95 87 94 87 

Yhteensä  98 91 97 89 

Lyhytaikaiset      
Myyntisaamiset  6 171 5 026 5 195 5 383 

Lainasaamiset  33 1 32 4 

Muut saamiset  132 9 114 10 

Siirtosaamiset  1 311 572 1 223 989 

Yhteensä  7 647 5 608 6 564 6 386  

     
Rahoitusarvopaperit  308 0 308 0 

Rahat ja pankkisaamiset  11 300 1 259 12 840 761  

     
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  19 353 6 958 19 809 7 236  

     
VASTAAVAA YHTEENSÄ  47 419 23 975 47 234 24 517  
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VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      

 

     
Osakepääoma  80 3 80 3 

Muut rahastot  30 657 5 554 30 142 5 554 

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)  2 065 3 890 3 893 1 943 

Tilikauden voitto (-tappio)  -569 -426 -1 792 1 955 
      

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  32 233 9 021 32 323 9 455 
      

VÄHEMMISTÖOSUUS  19 13 25 24  

     
VIERAS PÄÄOMA      

Pitkäaikainen      
Pääomalaina  500 500 500 500 

Lainat rahoituslaitoksilta  1 859 2 798 2 061 3 726 

Muut velat  21 0 21 0 

Yhteensä  2 380 3 298 2 582 4 226  

     
Lyhytaikainen      

Lainat rahoituslaitoksilta  2 410 2 827 1 780 2 069 

Ostovelat  1 937 1 393 4 158 1 942 

Muut velat  2 032 2 609 1 633 2 669 

Siirtovelat  6 408 4 814 4 732 4 132 

Yhteensä  12 786 11 642 12 303 10 812  

     
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  15 167 14 941 14 886 15 038  

     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  47 419 23 975 47 234 24 517 
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Laskelma konsernin oman 

pääoman muutoksista      

      

(TEUR, ellei toisin mainittu) 
Osake-

pääoma 
Muu rahasto 

Omat 

osakkeet 

Edellisten 

tilikausien 

voitto 

(tappio) 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

           

Oma pääoma 1.1.2021 3 5 554 -12 3 911 9 455 

Tilikauden voitto (tappio)    -426 -426 

Muuntoero    -1 -1 

Osingonjako    -20 -20 

Yritysostot   12   12 

Osakepääoman korotus      0 

Osakeanti      0 

Oma pääoma 30.6.2021 3 5 554 0 3 465 9 021 
      

      

(TEUR, ellei toisin mainittu) 
Osake-

pääoma 
Muu rahasto 

Omat 

osakkeet 

Edellisten 

tilikausien 

voitto 

(tappio) 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

           

Oma pääoma 1.1.2022 80 30 142 0 2 100 32 323 

Tilikauden voitto (tappio)    -569 -569 

Muuntoero    20 20 

Osingonjako    -11 -11 

Yritysostot  466  4 470 

Osakeanti  48 -48   0 

Oma pääoma 30.6.2022 80 30 657 -48 1 544 32 233 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 

Yhtiön maksuvalmiuden ensisijaisia lähteitä ovat liiketoiminnan rahavirta ja Administerin luottojärjestelyistä 

saatavilla olevat varat, sekä listautumisannissa keräämänsä rahavarat. 

Konsernin tiivistetty 

rahavirtalaskelma 
     

 1.1.-30.6.   1.1.-31.12 

(TEUR) 2022 2021   2021 2020 
       

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä  -286 650   2 398 3 471 

Investointien rahavirta yhteensä  -1 671 -583   -1 886 -1 413 

Rahoituksen rahavirta yhteensä  417 432   11 566 -2 015 

Rahavarojen muutos  -1 540 498   12 079 43 
       

Rahavarat tilikauden alussa  12 840 761   761 718 

Rahavarat tilikauden lopussa  11 300 1 259   12 840 761 
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KOVENANTIT 

 

Administerin rahoitussopimuksessa korollisia velkoja koskien on sovittu puolivuosittain tarkasteltavista 

kovenanttiehdoista, joiden mukaan korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen tulee 30.6.2022 

tarkasteluhetkellä olla korkeintaan 4,0, ja siitä eteenpäin aina puolivuosittain tarkasteltuna korkeintaan 

2,75. Lisäksi kovenanttiehtojen mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 30% puolivuosittain 

tarkasteltuna. Administerin tunnusluvut täyttivät kovenanttiehdot raportointi- ja vertailukaudella. 

 

 



 

 
 PUOLIVUOSIKATSAUS  1.1 . - 30. 6 .2022  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
www.administergroup.com  21 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  

 

Administer esittää historiallisten taloudellisten tietojen kattamalle ajanjaksolle kohdistuvia vaihtoehtoisia 

tunnusluku- ja lisätietoja 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) 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

 2022 2021 2021 2020 

       

Liikevaihto  23 916 19 843 41 913 43 678 

Käyttökate  1 016 600 2 251 4 449 

Käyttökate %  4,2 % 3,0 % 5,4 % 10,2 % 

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto  551 245 1 504 3 850 

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto %  2,3 % 1,2 % 3,6 % 8,8 % 

Liikevoitto / -tappio  -495 -254 53 2 890 

Liikevoitto / -tappio %  -2,1 % -1,3 % 0,1 % 6,6 % 

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  -544 -377 -1 744 2 612 

Tilikauden voitto / -tappio  -569 -426 -1 792 1 955 

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos  477 74 -342 2 915 

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %  2,0 % 0,4 % -0,8 % 6,7 % 

Osakekohtainen tulos1) -0,05 -0,04 -0,17 0,20 

Oman pääoman tuotto % (ROE)  -9,4 % 14,6 % -8,6 % 23,1 % 

Omavaraisuusaste %  68,0 % 37,6 % 68,4 % 38,3 % 

Velkaantumisaste %  14,8 % 67,8 % 13,4 % 65,1 % 

Liikevaihdon kasvu %  20,5 % -11,2 % -4,0 % -3,5 % 

Henkilömäärä  576 563 569 597 

Liikevaihto per henkilö  42 35 74 74 

Henkilöstökulu per henkilö  -28 -25 -50 47 

Henkilöstökulu per liikevaihto %  66,6 % 71,3 % 67,4 % 63,9 % 

1) 2020 vertailuluvut oikaistu 4.11.2021 

tehdyllä osakekannan splittauksella.  
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LASKENTAKAAVAT 

 

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat 
 

  
     

Tunnusluku 
 

Määritelmä 
  

Käyttötarkoitus    

Käyttökate  Liikevoitto / -tappio + poistot ja 

arvonalentumiset 
  

Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta 

ilman poistojen ja arvonalentumisten 

vaikutusta. 

       

Käyttökate % 
 Käyttökate 

x100 
 

Kuvastaa käyttökatteen osuutta 

liikevaihdosta.  Liikevaihto  

       

Liikearvopoistoilla oikaistu 

liikevoitto 
 Liikevoitto / -tappio + liikearvopoistot   Kuvastaa liiketoiminnan tuloksellisuutta 

ilman liikearvopoistojen vaikutusta. 

       

Liikearvopoistoilla oikaistu 

liikevoitto % 

 Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto 
x100 

 Kuvastaa liikevoiton osuutta 

liikevaihdosta ilman liikearvopoistojen 

vaikutusta.  Liikevaihto  

       

Liikevoitto / -tappio  

Liikevaihto + liiketoiminnan muut 

tuotot – materiaalit ja palvelut – 

henkilöstökulut – liiketoiminnan muut 

kulut – poistot ja arvonalentumiset 

  Liikevoitto / -tappio kuvastaa 

liiketoiminnan tuloksellisuutta. 

       

Liikevoitto / -tappio % 
 Liikevoitto / -tappio 

x100 
 

Kuvastaa liikevoiton osuutta 

liikevaihdosta.  Liikevaihto  

       

Liikearvopoistoilla oikaistu 

tulos 
 Tilikauden voitto / -tappio + 

liikearvopoistot 
  Kuvastaa liiketoiminnan tulosta ilman 

liikearvopoistojen vaikutusta. 
       

Liikearvopoistoilla oikaistu 

tulos % 

 Liikearvopoistoilla oikaistu tulos 

x100 

 Kuvastaa liiketoiminnan tuloksen osuutta 

liikevaihdosta ilman liikearvopoistojen 

vaikutusta.  Liikevaihto  

       

Oman pääoman tuotto % 

(ROE) 

 Tilikauden voitto / -tappio (rullaava 12 

kk) 

x100 

 Mittaa tilikauden tulosta suhteutettuna 

omaan pääomaan. 

 Oma pääoma keskimäärin (rullaava 12 

kk) 
 

Oma pääoma keskimäärin on oman 

pääoman tilikauden alun ja lopun 

keskiarvo 
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Omavaraisuusaste % 

 Oma pääoma kauden lopussa 

x100 

 
Kuvastaa kuinka suuri osa Yhtiön 

varoista on rahoitettu omalla pääomalla.  Taseen loppusumma kauden lopussa – 

saadut ennakot 
 

       

Velkaantumisaste % 

 Korolliset velat 

x100 

 

Osoittaa Yhtiön ulkopuolisen 

velkarahoituksen kokonaismäärän.  
(Oma pääoma + konsernireservi + 

vähemmistöosuus + 

tilinpäätössiirtojen kertymä) 

 

       

Liikevaihdon kasvu % 
 kauden liikevaihto – vertailukauden 

liikevaihto x100 
 

Kuvastaa liiketoiminnan kasvua kausien 

välillä.  vertailukauden liikevaihto  

       

Osakekohtainen 

tulos (EPS) 

 Tilikauden voitto (tappio) ilman vähemmistöosuutta 

x100 

 Kuvastaa tilikauden voittoa (tappiota) 

suhteessa ulkona olevien osakkeiden 

lukumäärän painotettuun 

keskiarvoon. 
 Liikkeellä olevien osakkeiden osakeantikorjattu 

lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana 
 

 

 


