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LOIHDE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2022  

Loihteen liikevaihto kasvoi 13 % ja oikaistu käyttökate pa-
rani 101 %, strateginen Turvakolmio-yritysosto vahvistaa 
turvatekniikan liiketoimintaa 
 

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät taloudelli-
set tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.  

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti  
• Loihde-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,5 milj. euroa (26,9 milj. 

euroa), kasvu 13 %  
• Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,9 milj. euroa (18,3 milj. eu-

roa), kasvu 8 %  
• Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 10,7 milj. 

euroa (8,6 milj. euroa), kasvu 24 %  
• Oikaistu käyttökate oli 1,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 3,3 (2,6) % liikevaihdosta 
• Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa) eli 1,8 

(0,7) % liikevaihdosta 
• Loihde osti toukokuussa Turvakolmio Group Oy:n koko osakekannan 

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti  
• Loihde-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 58,9 milj. euroa (52,1 milj. euroa), 

kasvu 13 % 
• Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 58,9 milj. euroa (51,2 milj. euroa), 

kasvu 15 %  
• Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 36,9 milj. euroa (34,7 milj. eu-

roa), kasvu 6 %  
• Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 22,2 milj. 

euroa (16,4 milj. euroa), kasvu 35 % 
• Oikaistu käyttökate oli 2,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa) eli 3,7 (2,1) % liikevaihdosta 
• Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 2,2 

(0,2) % liikevaihdosta 
• Loihde Trust Oy myi tammikuussa Pohjois-Suomessa sijaitsevat kuituverkkonsa kui-

tuverkkoyhtiö Koillisnet Oy:lle. Loihde on kirjannut kaupasta 3,9 miljoonan euron 
myyntivoiton. 
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Näkymät  
Loihde Oyj tarkentaa vuodelle 2022 antamaansa tulosohjeistusta turvaliiketoiminnan liike-
vaihdon osalta. Syynä on 1.6.2022 toteutunut Turvakolmio Group Oy:n osakekannan osto ja 
loppuvuoden markkinanäkymien tarkentuminen. Digitaalisen kehittämisen liikevaihdon ja 
konsernin oikaistun käyttökatteen osalta ohjeistus säilyy ennallaan.  

Päivitetyt näkymät (julkaistu 31.8.2022) 

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasva-
van noin 15 % ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli  
13 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 
4,3 miljoonaa euroa.  
 
Aiemmat näkymät vuodelle 2022 (julkaistu 4.3.2022) 

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasva-
van ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. Konser-
nin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoo-
naa euroa.  
 

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024  
  
Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisäl-
täen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosen-
tin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.   
  
Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden ai-
kana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 
prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi. Ero johtuu pääasi-
assa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.  
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Keskeiset tunnusluvut  
 

1 000 euroa  4-6  
2022 

4-6  
2021 

Muutos 
% 

1-6  
2022 

1-6  
2021 

Muutos 
% 

1-12  
2021 

Liikevaihto, t€  30 453 26 931 13 % 58 865 52 050 13 % 108 079 

  - Turvaliiketoiminta  19 853 18 303 8 % 36 907 34 723 6 % 71 421 
  - Digitaalisen kehittämisen liiketoi-
minta  10 704 8 613 24 % 22 197 17 308 28 % 37 054 

  - Muut (sis. eliminoinnit)  -104 15 - -239 18 - -396 

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot1, t€  30 453 26 931 13 % 58 865 51 166 15 % 107 196 

  - Turvaliiketoiminta 19 853 18 303 8 % 36 907 34 723 6 % 71 421 
  - Digitaalisen kehittämisen liiketoi-
minta1  10 704 8 613 24 % 22 197 16 418 35 % 36 164 

  - Muut (sis. eliminoinnit)1  -104 15 - -239 25 - -389 

Käyttökate (EBITDA)  1 293 597 116 % 6 234 6 655 -6 % 9 389 

Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€2  995 689 44 % 2 189 1 090 101 % 4 250 

Oikaistu käyttökate (EBITDA), %  3,3 2,6 - 3,7 2,1 77 % 3,9 
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), 
t€   851 110 677 % 5 359 5 675 -6 % 7 427 
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, 
t€2  553 201 175 % 1 314 110 1091 % 2 288 

Liikevoitto (EBIT), t€  -1 064 -1 731 - 1 574 2 066 -24 % -82 

Oikaistu liikevoitto, t€2  -1 362 -1 639 - -2 471 -3 498 - -5 222 

Katsauskauden tulos, t€  -1 632 -1 026 - 50 2 940 -98 % 603 

Oikaistu katsauskauden tulos, t€2  -1 932 -952 - -3 531 -2 671 - -4 812 

Omavaraisuusaste, %  78,4 79,6 -2 % 78,4 79,6 -2 % 80,4 

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 3  -0,28 -0,18 - 0,0 0,5 -98 % 0,10 

Henkilöstön lkm keskimäärin (FTE) 787 713 10 % 765 711 8 % 720 
1 Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa tammi–helmikuulta 2021 
yhteensä 0,9 M€. 

2 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on 
laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myynti-
voitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.  

3 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (huhti-kesäkuun 2022 keskiarvo 35 187 kpl ja tammi-kesäkuun 2022 kes-
kiarvo  65 767 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä 
 
Loihde on muuttanut raportointikäytäntöään tästä puolivuosikatsauksesta lähtien siten, että se ei enää 
erittele liikevaihdon orgaanista kasvua. Yritysostot kuuluvat olennaisena osana Loihteen kasvustrate-
giaan. Kesäkuusta 2022 alkaen konserniin liittynyt Turvakolmio integroidaan kiinteästi muuhun turva-
liiketoimintaan, ja orgaanisen kasvun erittely ei sen osalta ole enää mahdollista.  
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Toimitusjohtaja Samu Konttinen:  
Molemmat liiketoiminta-alueemme kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä, ja operatiivinen 
kannattavuus vahvistui suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 13 % ja oli koko-
naisuudessaan 30,5 (26,9) miljoonaa euroa.  Konsernin oikaistu käyttökate parani 44 pro-
sentilla 1,0 (0,7) miljoonaan euroon.  

Toteutamme kasvustrategiaamme sekä orgaanisesti että yritysostoin. Toukokuussa vahvis-
timme turvaliiketoimintaamme ostamalla Turvakolmio Group Oy:n koko osakekannan, ja 
saimme Loihteeseen noin 100 turvatekniikan asiantuntijaa lisää. Turvakolmiolla on vahva 
asema pääkaupunkiseudulla ja paloturvallisuuden palveluissa, ja täten se täydentää hyvin 
Loihteen tarjoomaa ja palvelukykyä. Kaupan myötä Loihde Trust nousee arviomme mukaan 
Suomen suurimmaksi sähköisen turvatekniikan palveluntuottajaksi. Turvakolmio tuo Loih-
teen tarjoomaan myös kiintoisia kiertotalouden prosessien automatisointiin kehitettyjä digi-
taalisia ratkaisuja.  

Turvaliiketoiminta kasvoi toisella vuosineljänneksellä 8 %. Fyysisen turvallisuuden liikevaihto 
jatkoi hyvää kasvua, kun taas digitaalisen turvallisuuden liikevaihto laski hieman johtuen 
pääasiassa komponenttipulasta, joka on lykännyt asiakastoimituksia. Komponenttipulan jat-
kumiseen olemme varautuneet hankkimalla kriittisiä komponentteja varastoon etupainottei-
sesti. Turvaliiketoiminnan tilauskanta on hyvällä tasolla. 

Digitaalisen turvallisuuden palveluista parhaiten kasvoivat jatkuvana palveluna toteutettava 
CSOC 24/7 -kybervalvonta sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan konsultointi. Myös asiakkai-
den kriittisten tuotantoverkkojen (OT/SCADA) turvaamisen kysyntä on kasvanut, ja olemme 
solmineet siihen liittyviä uusia asiakassopimuksia.   

Turvatekniikan osalta alkuvuotta ovat leimanneet muun muassa isot sairaaloiden rakennus- 
ja modernisointihankkeet, joihin toimitamme muun muassa lukitusratkaisuja sekä hoitajakut-
sujärjestelmiä. 

Yksi turvallisuus -palvelukokonaisuus jatkoi kasvuaan. Sen asiakkuuteen on liittynyt muun 
muassa myymäläketju Tokmanni, jolle olemme pitkään toimittaneet turvatekniikan ja raken-
teellisen turvan palveluita. Alkuvuonna solmitun sopimuksen myötä yhteistyömme laajenee 
myös digitaaliseen turvallisuuteen.  

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta kasvoi huhti-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan nähden 24 %. Vahvassa nosteessa on nyt erityisesti datan hyödyntämiseen, 
analytiikkaan ja tekoälyyn liittyvät ratkaisut sekä ylipäätään dataan ja digitalisointiin liittyvä 
strateginen suunnittelu. Ohjelmistokehityksen, pilviteknologioiden konsultoinnin ja digitaalis-
ten palveluiden käyttökokemuksen suunnittelun kysyntä on myös jatkunut hyvänä.   

Rekrytointitilanne on jatkunut haasteellisena, mutta olemme onnistuneet rekrytoinneissa 
melko hyvin, ja kasvanut asiantuntijamäärämme luo edellytykset kasvulle. Osaajapula on 
kuitenkin edelleen merkittävä riski, joka voi hidastaa digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-
alueen kasvua.  

Markkinoilla vallitseva epävarmuus ja kasvanut inflaatio eivät ole vielä vaikuttaneet merkittä-
västi Loihteen liiketoimintaan, mutta näemme riskien kasvaneen. Suhdannetilanteen heiken-
tyminen saattaa vähentää asiakkaiden investointeja, ja kustannusten nousu voi vaikuttaa yh-
tiön kannattavuuteen.  

Kokonaisuutena olen tyytyväinen ensimmäiseen vuosipuoliskoon, kannattavuus on parantu-
nut selvästi ja molemmat liiketoiminta-alueemme ovat kasvaneet viime vuotta nopeammin. 
Myös liiketoimintaalueiden välinen ristiinmyynti on kasvanut.  
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Liikevaihto ja tuloksen kehitys huhti–kesäkuussa 2022  
Konsernin liikevaihto kasvoi 13 % huhti–kesäkuussa 30,5 (26,9) miljoonaan euroon. Turvalii-
ketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 19,9 (18,3) miljoonaa euroa. Digitaalisen kehittämi-
sen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 10,7 (8,6) miljoonaa euroa.  

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 1,3 (0,6) miljoonaa euroa eli 4,2 (2,2) % liikevaihdosta ja 
oikaistu käyttökate oli 1,0 (0,7) miljoonaa euroa eli 3,3 (2,6) % liikevaihdosta. 

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) oli 0,9 (0,1) miljoonaa euroa eli 2,8 (0,4) % liike-
vaihdosta ja liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen (EBIT) oli -1,1 (-1,7) miljoonaa euroa. 
  
Katsauskauden tulos oli -1,6 (-1,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,28 (-0,18) 
euroa.  

Liikevaihto ja tuloksen kehitys tammi-kesäkuussa 2022  
Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13 % ollen 58,9 (52,1) miljoonaa 
euroa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto, jossa ei ole huomioitu alkuvuonna 2021 myydyn Hi-
box Systems Oy Ab:n liikevaihtoa vertailukauden tammi-helmikuussa, kasvoi 15 % (vertailu-
kauden liikevaihto 51,2 M€). Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 36,9 
(34,7) miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 6 %. Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatku-
vien toimintojen liikevaihto kasvoi 35 % 22,2 (16,4) miljoonaan euroon.  

Käyttökate (EBITDA) oli 6,2 (6,7) miljoonaa euroa eli 10,6 (12,8) % liikevaihdosta. Katsaus-
kauden käyttökatetta nosti kuituverkkojen myynnistä saatu noin 3,9 miljoonan euron myynti-
voitto ja vertailukauden käyttökatetta Hibox Systems Oy Ab:n myynnistä saatu noin 5,9 mil-
joonan euron myyntivoitto. Oikaistu käyttökate oli 2,2 (1,1) miljoonaa euroa eli 3,7 (2,1) % 
liikevaihdosta 

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 5,4 (5,7) miljoonaa euroa eli 9,1 (10,9) % liike-
vaihdosta. Liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen (EBIT) oli 1,6 (2,1) miljoonaa euroa.  

Henkilöstökulut olivat 31,5 (28,8) miljoonaa euroa eli 54 (55) % liikevaihdosta.  

Liiketoiminnan muut kulut olivat 7,7 (6,8) miljoonaa euroa eli 13 (13) % liikevaihdosta. 

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin konsernissa yhteensä 4,7 (4,6) miljoonaa euroa, 
joista liikearvopoistojen osuus oli 3,8 (3,6) miljoonaa euroa. Verojen määrää katsauskau-
della nostivat kuituverkkojen myyntivoitosta maksetut verot. 

Konsernin katsauskauden tulos oli 0,1 (2,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,01  
(0,51) euroa.  

Taloudellinen asema, rahoitus ja investoinnit  
Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 128,7 (133,3) miljoonaa euroa. 
Konserniliikearvon määrä taseessa oli 47,7 (50,5) miljoonaa euroa. Merkittävimmät taseen 
loppusummaan vaikuttaneet muutokset vertailuajankohtaan nähden olivat osingonmaksu ja 
vuoden 2021 loppupuoliskolla tapahtunut ylimääräinen varojenjako. 

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 78,4 (79,6) % ja konsernin oman pääoman 
tuotto oli 0,1 (5,4) %. Oman pääoman tuottoa paransi katsauskaudella kuituverkkojen myyn-
nistä saatu myyntivoitto. Vertailukauden vahvempaa oman pääoman tuottoa selittävät Hibox 
Systems Oy Ab:n myynnista saatu myyntivoitto ja yhtiön saama veronpalautus. 
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Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -1,9 (-0,3) miljoonaa euroa. Liiketoi-
minnan rahavirtaa on heikentänyt komponenttipulaan varautumisesta ja projektien lykkään-
tymisestä johtuva vaihto-omaisuuden kasvu sekä myyntisaamisten kasvu.  

Konsernin investointien kokonaismäärä oli 5,1 (10,7) miljoonaa euroa. Merkittävimmät inves-
toinnit kohdistuivat sekä katsaus- että vertailukaudella yritysostoihin.   

Loihde Oyj jakoi vuodelta 2021 osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 0,55 eu-
roa/osake (täsmäytyspäivä 9.5.2022). Osingon maksupäivä oli 17.5.2022. Osinkojen yhteis-
määrä oli noin 3,1 miljoonaa euroa.  

Osake ja osakkeenomistajat  
Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä kesäkuun lopussa oli 5 628 583 osaketta ja tammi-ke-
säkuussa keskimäärin 5 885 959 osaketta (kesäkuun 2021 lopussa 5 921 459 ja tammi-ke-
säkuussa 2021 keskimäärin 5 803 248).  

 30.6.2022 30.6.2021 
Osakkeiden lukumäärä  5 628 583 5 921 459 
Konsernin omistamat omat osakkeet  637 80 530 
Konsernista ulkona olevat osakkeet 5 627 946 5 840 929 
Markkina-arvo, milj. euroa 63 877 187 - 
Osakkeenomistajien lukumäärä 25 844 25 914 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 7 048 0 

 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkina-
paikalla 1.1.-30.6.2022 

 Osake-
vaihto kpl 

Arvo yht. 
euroa 

Korkein, 
euroa 

Alin, euroa Painotettu 
keskihinta, 
euroa 

Viimeisin, 
euroa 

LOIHDE 198 782 3 082 577 18,35 11,15 15,51 11,35 
 

Loihde Oyj:n hallitus päätti 4.1.2022 käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman yh-
tiökokouksen 6.5.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti. Omien osakkeiden 
hankinnat alkoivat 10.1.2022 ja loppuivat 4.5.2022. Tämän jakson aikana Loihde hankki 
25325 omaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 0,4 miljoonaa euroa ja hinta keskimäärin 
16,57 euroa. Osakkeet hankittiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapai-
kalla järjestetyssä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. 

Yhtiön hallitus päätti 3.5.2022 mitätöidä omien osakkeiden osakeohjelman kautta siihen 
mennessä hankitut 25 088 osaketta. Samassa yhteydessä mitätöitiin myös muut yhtiön hal-
lussa olleet 382 130 osaketta, joista 302 000 kpl oli siirtynyt yhtiön haltuun yhtiön yhteistililtä 
ns. paperiosakkeiden oikeuksien päättymisen myötä. 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät  
Yhtiö on katsauskauden aikana laskenut liikkeelle yhteensä 25 760 uutta osaketta liittyen 
osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin.  

Henkilöstön osakepohjaisen kannustinohjelman 2018–2023 palkkio-osakkeet 

Loihde toteutti maaliskuussa suunnatun osakeannin liittyen henkilöstön osakekannustinoh-
jelman vuonna 2019 alkaneen ansaintajakson lisä- ja palkkio-osakkeiden maksamiseen. 
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Osakeannissa luovutettiin ohjelmaan osallistuneille kaikkiaan 22 093 uutta osaketta. Kan-
nustinohjelma ja sen ehdot on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.  

Henkilöstön osakeohjelma 2022  

Loihteen hallitus päätti 6.6.2022 yhtiön henkilöstölle suunnattavasta pitkän aikavälin kannus-
tinohjelmasta (Henkilöstön osakeohjelma 2022). Ohjelman kohderyhmänä on koko Loihde-
konsernin henkilöstö johto mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osak-
keenomistajien ja henkilöstön tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrate-
gian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä henkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön ja tarjota 
heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palk-
kiojärjestelmä.  

Ohjelmaan sisältyy yksi ansaintajakso, joka ajoittuu ajalle 1.6.2022–31.12.2024. Ohjelmaan 
osallistuvat ovat saaneet merkitä yhtiön osakkeita 14.–22.6.2022 välisenä merkintäaikana 
alennettuun merkintähintaan 12,70 euroa osakkeelta. Merkintähinnan pohjana on käytetty 
osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia toukokuussa 2022 (14,11 euroa), mistä on vä-
hennetty 10 prosentin alennus. Ansaintajakson jälkeen ohjelmaan osallistuvat saavat yhden 
maksuttoman lisäosakkeen jokaista merkitsemäänsä ja palkkion maksuhetkellä yhä omista-
maansa kolmea osaketta kohden. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö  omis-
taa henkilöstöannissa hankitut osakkeet ja on palkkion maksuhetkellä edelleen Loihde-kon-
sernin palveluksessa. Kannustinohjelman palkkio maksetaan ensisijaisesti yhtiön osakkei-
den ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus kattaisi palkkiosta aiheutu-
vat verot ja veroluonteiset maksut. Hallituksella on myös oikeus päättää palkkion maksusta 
kokonaan osakkeina tai kokonaan rahana. 

Ohjelmaan osallistui 144 henkilöä, jotka merkitsivät yhteensä 50 208 osaketta. Merkintähinta 
on kirjattu kesäkuussa yhtiön osakeantitilille ja siirretty sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 18.7.2022.  

Hallituksen osakepalkkiojärjestelmä 

Varsinainen yhtiökokous päätti 5.5.2022 yhtiön hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen 
palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta osakeannista, jossa hallituksen jäsenten merkit-
täväksi annettiin enintään 3 667 osaketta 13,98 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.  
Merkintähinnan pohjana on käytetty osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia huhti-
kuussa 2022, mistä on vähennetty 10 prosentin alennus. Kaikki viisi hallituksen jäsentä mer-
kitsivät osakkeita, yhteensä 3 667 osaketta. Merkintähinta on kirjattu kesäkuussa yhtiön osa-
keantitilille ja siirretty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, kun uudet osakkeet on 
rekisteröity kaupparekisteriin 5.7.2022.  

Konsernin liiketoiminta-alueet ja rakenne 
Loihde Oyj on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Konsernilla on 
kaksi liiketoiminta-aluetta: Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta tarjoaa asiakkaille digistra-
tegiakonsultoinnin, tiedolla johtamisen, data-analytiikan sekä digitalisaation edistämisen rat-
kaisuja palvelu- ja käyttöliittymämuotoilusta ohjelmistokehitykseen. Loihteen turvaliiketoi-
minta kattaa laajasti yritysturvallisuuden osa-alueet kyberturvasta lukituksen ja sähköisen 
turvateknologian palveluihin.  

Konsernin emoyhtiö on Loihde Oyj.  
Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan muodostivat katsauskauden lopussa 

• Loihde Analytics Oy 
• Loihde Factor Oy sekä  
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• Loihde Advisory Oy ja sen tytäryhtiö Loihde Advisory AB 

Turvaliiketoiminnan muodostavat  
• Loihde Trust Oy 
• Loihde Trust Tansec Oy 
• Loihde Trust Spellpoint Oy 
• Turvakolmio Group Oy ja sen tytäryhtiö TK Recycling Oy 

Lisäksi konserniin kuuluu Loihde Kiinteistöt Oy.  

Konsernirakenteen muutokset 
Loihde osti Turvakolmio Group Oy:n koko osakekannan toukokuussa, ja yhtiö liittyi konser-
niin 1.6.2022 alkaen.  

Loihde Trust Oy myi Pohjois-Suomessa sijaitsevat kuituverkkonsa Koillisnet Oy:lle tammi-
kuussa 2022.  

Loihde Advisory Oy:n tytäryhtiö Altotech Oy on sulautunut emoyhtiöönsä 7.1.2022. 

Henkilöstö, johto ja hallinto 
Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä kokoaikaisiksi muutettuna (FTE) tammi-kesäkuun 
aikana oli konsernissa 765 (711) ja katsauskauden lopussa 855 (750). Keskimääräistä luku-
määrää laskettaessa on otettu huomioon myös mahdollinen työsuhteen osa-aikaisuus.  

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Loihteen menestyksen avaintekijöitä, ja siksi yhtiö panos-
taa myönteisen yrityskulttuurin ja henkilöstötyytyväisyyden vaalimiseen, vastuullisiin toimin-
tatapoihin sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Työtyytyväisyyttä tutkitaan sekä vuosit-
tain tehtävällä laajalla kyselyllä että keräämällä jatkuvaa palautetta pulssikyselyillä ja kes-
kusteluilla.  

Konsernin johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella konsernin toimitusjohtaja Samu Kontti-
nen, Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen, Loihde Advisory Oy:n toimitusjohtaja 
Tomi Bergman, Loihde Analytics Oy:n toimitusjohtaja Katja Ahola, Loihde Factor Oy:n toimi-
tusjohtaja Juha Meronen, talousjohtaja Pirjo Suhonen, markkinointijohtaja Jere Teutari ja 
strategiajohtaja Mikko Mäkelä. 

Loihde Oyj:n hallituksen muodostivat Timo Kotilainen (puheenjohtaja), Kaj Hagros, Jussi 
Hattula (5.5.2022 asti), Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman.   

Yhtiökokous 
Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa torstaina 5.5.2022. Yhtiökokous 
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden tili- ja toimintavas-
tuullisille. 

Yhtiökokous päätti jakaa vuoden 2021 tuloksesta osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja lisäosin-
koa 0,41 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,55 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytys-
päivä oli 9.5.2022 ja maksupäivä 17.5.2022. 

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin vuodelta 
2021. 
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Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja valitsi hallitukseen uudelleen 
nykyiset jäsenet Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Timo Kotilainen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 39 600 euroa ja kokous-
palkkio 700 euroa, hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 16 500 euroa ja kokouspalkkio 600 
euroa, sekä valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio on 700 ja jäsenen 600 euroa. Yhtiö-
kokous hyväksyi hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtoihin 
tehdyt muutokset, jotka johtuivat yhtiön listautumisesta ja hallintomallin muuttumisesta. Yh-
tiökokous vahvisti palkkiojärjestelmän kolmanneksi ansaintajaksoksi 6.5.2022-31.12.2024, 
vahvisti hallitukseen valituille henkilöille osallistumisoikeuden ansaintajaksolle sekä päätti 
palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa voidaan an-
taa enintään 3 667 yhtiön osaketta merkintähintaan 13,98 euroa. 

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Esa 
Kailiala, KHT.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 683 000 osakkeen antami-
sesta osakeannilla. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden antamista. Osakkeet voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä, enin-
tään 483 000 osaketta, tai osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä, enintään 200 000 osa-
ketta. Valtuutus osakeantiin on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 
saakka, ja henkilöstön kannustinjärjestelmiin liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiöko-
kouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 ja 6.5.2021 
hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin aiemmat valtuutukset koskevat 
osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituk-
sesta yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai nii-
hin rinnastettaviin tarkoituksiin. 

Markkinakatsaus  
Digitaalisen kehittämisen kysyntä on jatkunut korkeana, kun palveluita siirretään kasvavassa 
määrin verkkoon ja luodaan aivan uusia, digitaaliseen maailmaan rakentuvia liiketoiminta- ja 
ansaintamalleja. Käyttäjäkokemus ja dataohjautuvuus painottuvat palveluiden suunnitte-
lussa, ja teknologiaosaamisen rinnalla kehittämisprojekteissa korostuukin asiakas- ja liiketoi-
mintaymmärryksen sekä palvelumuotoilun merkitys.  

Digitaalisuuden kasvu tuo myös uusia uhkia, ja tämän vuoksi tietoturvallinen järjestelmä- ja 
sovelluskehitys sekä kokonaisvaltaiset kyberturvaratkaisut ovat yhä kriittisempi osa yritysten 
kokonaisturvaa. Kyberturvapalveluiden tarvetta lisää myös kyberrikollisuuden ammattimais-
tuminen sekä yritysten IT-ympäristön monimutkaistuminen, mistä syystä esimerkiksi identi-
teetin- ja pääsynhallinnan merkitys on kasvanut. Kyberturva linkittyy yhä kiinteämmin myös 
fyysisen ympäristön suojaamiseen, mm. kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja lukituksen rat-
kaisuihin.  

Fyysisen ja digitaalisen maailman välisen rajan hämärtyminen luo kysyntää Loihteen kaltai-
sille toimijoille, jotka kykenevät auttamaan asiakkaitaan paitsi uusien digitaalisten palvelui-
den kehittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä, myös niihin liittyvien turvallisuusuhkien en-
nakoinnissa ja ratkaisemisessa. Fyysisen turvallisuuden palveluissa kasvua on erityisesti 
sähköisten turvajärjestelmien kysynnässä.  
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IT- ja tietoturvapalveluiden kasvanut kysyntä on johtanut ankaraan kilpailuun osaajista. Am-
mattitaitoisen työvoiman riittävyys on haaste erityisesti digitaalisen kehittämisen, mutta myös 
turvaliiketoiminnan kasvulle. 

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus ovat hidastaneet maa-
ilman ja Suomen kansantalouden kasvutahtia. Toisaalta pandemiasta johtuvat sulkutoimet 
ovat vauhdittaneet digitalisaatiota sekä sähköisten palveluiden ja uusien toimintamallien 
käyttöönottoa, mikä voimistaa tarvetta myös kyberturvallisuuspalveluille. Inflaation kiihtymi-
nen ja investointien lykkääminen talouskehityksen epävarmuuden vuoksi voivat vaikuttaa 
myös Loihteen liiketoimintoihin.  

Strategia 
Loihde on digipalveluiden ja turvateknologian palveluyhtiö, joka rakentaa asiakkailleen digi-
taalisia ratkaisuja sekä suojelee heitä tietoturva- ja muilta turvallisuusriskeiltä. Yhtiö auttaa 
asiakkaitaan hyödyntämään dataa ja digitalisaatiota sekä turvaamaan asiakkaan liiketoimin-
nan jatkuvuuden.  

Loihteen liiketoiminta koostuu kahdesta erillisestä liiketoiminta-alueesta: digitaalinen kehittä-
minen ja turvaratkaisut. Liiketoimintojen väliset kyvykkyydet, kuten järjestelmäintegraatioihin 
liittyvä osaaminen ja turvajärjestelmien tuottaman datan hyödyntäminen, antavat mahdolli-
suuden tuottaa asiakkaalle kattavampia palvelukokonaisuuksia ja edistävät näin yhtiön kil-
pailukykyä. Liiketoiminnoilla on lukuisia yhteisiä asiakkaita sekä potentiaalia ristiinmyyntiin.  

Strategiamme kulmakiviä ovat:  

• Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen 
• Keskitymme digitaalisen kehittämisen ja turvamarkkinoiden kasvusegmentteihin 
• Synergiaetuja konserniyhteistyöllä 
• Kasvun vauhdittaminen valikoiduin yritysostoin 
• Ihmiset tekevät Loihteen ja sen palvelut 

Riskit ja epävarmuustekijät  
Markkinoilla vallitseva epävarmuus ja inflaation kiihtyminen saattavat vähentää yritysten 
mahdollisuuksia ja halukkuutta investointeihin tai aiheuttaa niiden lykkäämistä. Niillä voi li-
säksi olla negatiivisia vaikutuksia asiakkaiden maksukykyyn. Kustannusten nousu voi vaikut-
taa Loihteen kannattavuuteen. Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikeuttaa toimituskykyä 
joidenkin laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden osalta. Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan 
ei ole suoria vaikutuksia Loihteen liiketoimintaan, mutta se on osaltaan kasvattanut riskita-
soa edellämainittujen epäsuorien vaikutusten kautta. Koronapandemian ennakoidaan edel-
leen aiheuttavan sairaspoissaoloja. Pandemia on toisaalta vauhdittanut uusien digitaalisten 
palveluiden käyttöönottoa ja yhteiskunnan toimintatapojen muutosta. Tämä ja maailmanpo-
liittisen tilanteen epävarmuus voimistavat tarvetta myös kyberturvallisuuspalveluille.  

Loihteen liiketoiminnasta merkittävän osan muodostavat asiakkaille toteutettavat projektit. 
Näiden resursoinnin kohtaanto-ongelmat, epäonnistuminen hinnoittelussa tai toteutuksessa 
tai projektin viivästyminen voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Asiakas- tai toimittajasopi-
musten epäedullisilla ehdoilla tai niiden sisällöstä syntyvillä erimielisyyksillä voi olla haitallisia 
vaikutuksia yhtiön tulokseen tai ne voivat aiheuttaa odottamattomia lisäkustannuksia. Muita 
asiakkaisiin liittyviä riskejä ovat yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen 
huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat.  
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Loihde on palvelu- ja asiantuntijayhtiö, jonka liiketoiminta nojautuu vahvasti ammattitaitoi-
seen henkilöstöön. Yhtiön strategian toteuttaminen ja tulos saattavat heikentyä merkittävästi, 
jos yhtiö ei pysty rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavia asiantuntijoita sekä ke-
hittämään jatkuvasti heidän osaamistaan kulloisiakin asiakastarpeita vastaavaksi. Loihteen 
toimialoilla kilpailu osaajista on erittäin kireää, mikä saattaa johtaa palkkainflaatioon ja aset-
taa painetta henkilöstökulujen kasvulle.  

Turvallisuusalan toimijana Loihteeseen kohdistuu korkeita vaatimuksia sen palveluiden tur-
vallisuuden ja jatkuvuuden osalta. Tietomurto tai tietosuojaloukkaus tai muun turvallisuusris-
kin toteutuminen yhtiön tai asiakkaan ympäristössä voi toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä 
välittömiä ja välillisiä haitallisia vaikutuksia.   

Loihde on muodostunut useista yhtiöistä ja yritysostot ovat jatkossakin mahdollisia. Epäon-
nistuminen yhtiöiden integroinnissa ja synergian rakentamisessa voi heikentää Loihteen 
strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä konserniyhtiöiden johdon ja henkilöstön sitoutu-
mista. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata ennakoimattomia riskejä ja piileviä 
vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  
Henkilöstön ja hallituksen osakepohjaisissa kannustinohjelmissa touko-kesäkuussa merkityt 
osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 5.7.2022 ja 18.7.2022. Uusien osakkeiden rekiste-
röinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 5 678 791 osaketta. 

Loihteen hallitus on 31.8.2022 päättänyt tarkentaa vuoden 2022 tulosohjeistusta turvaliike-
toiminnan liikevaihdon kasvun osalta.  

Webcast-tiedotustilaisuus 
Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 
31.8.2022 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q2-2022-
liiketoimintakatsaus/  

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille 
osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/. 

Taloudellinen kalenteri 
Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä 
ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.  

• Liiketoimintakatsaus heinä–syyskuulta julkaistaan tiistaina 1.11.2022  

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/ 

 

31.8.2022 
Loihde Oyj 
Hallitus 

 

 

https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/
https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/
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Lisätietoja 

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 
0444113480 tai tiina.nieminen@loihde.com  

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098 

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme 
luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoimin-
nan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme 
Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde 
Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 855 ja sen liikevaihto 
vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.  

mailto:tiina.nieminen@loihde.com
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TAULUKKO-OSA  

Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet 
Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. 
Loihde Oyj laatii tilinpäätöksen noudattaen suomalaista kirjanpitolainsäädäntöä (FAS). Tie-
dot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4.6 edellyttämässä 
laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsauksen luvut ovat 
tilintarkastamattomia.  

Konsernituloslaskelma (FAS) 

1 000 euroa  
1.1.-30.6. 

2022  
1.1.-30.6. 

2021 
1.1.-31.12. 

2021 
LIIKEVAIHTO  58 865  52 050 108 079 
Valmiiden ja keskener. tuotteiden varaston muutos  10  0 0 
Valmistus omaan käyttöön  282  256 495 
Liiketoiminnan muut tuotot  4 355  6 180 7 402 
Materiaalit ja palvelut  18 105  16 254 33 464 
Henkilöstökulut  31 486  28 800 57 662 
Poistot ja arvonalentumiset  4 660  4 589 9 471 
Liiketoiminnan muut kulut  7 686  6 777 15 462 
LIIKEVOITTO  1 574  2 066 -82 
Rahoitustuotot ja -kulut  -314  377 437 
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 260  2 443 355 
Tuloverot  -1 210  487 239 
Vähemmistön osuus  0  10 10 
TILIKAUDEN VOITTO  50  2 940 603 

 
 
Konsernitase (FAS) 
1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
VASTAAVAA     
    
Aineettomat hyödykkeet 51 046 52 886 48 998 
Aineelliset hyödykkeet  6 896 7 957 7 740 
Sijoitukset   236 237 237 
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 58 178 61 080 56 975 

       
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Vaihto-omaisuus  10 930 7 176 7 287 
Pitkäaikaiset saamiset  1 056 876 716 
Lyhytaikaiset saamiset  25 654 21 526 22 399 
Rahoitusarvopaperit  10 157 15 716 15 866 
Rahat ja pankkisaamiset   22 693 26 948 24 354 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 70 491 72 241 70 622 
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ 128 669 133 321 127 597 
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1 000 euroa   30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
VASTATTAVAA    
    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 1 504 1 504 1 504  
Vararahasto 8 132 8 132 8 132 
Osakeanti 689 0 0 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 49 320 52 758 49 320 
Edellisten tilikausien voitto 39 859 40 533 42 657 
Tilikauden voitto 50 2 940 603 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 99 556 105 868 102 217 

    
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma 136 60 90 
Lyhytaikainen vieras pääoma 28 977 27 392 25 289 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 29 113 27 453 25 380 

    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 128 669 133 321 127 597 

 

Konsernin rahoituslaskelma (FAS) 
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA  1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 
Liiketoiminnan rahavirta      
 Tilikauden voitto/tappio   50 2 940 603 
 Oikaisut tilikauden voittoon   1 999 -2 211 1 752 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 049 729 2 355 
    
 Käyttöpääoman muutos:      
 Vaihto-omaisuus lisäys -/ vähennys + -2 456 -503  -614 
 Lyhytaikaiset saamiset lisäys -/ vähennys + -2 259 342 423 
 Lyhytaikainen vieras pääoma vähennys -/ lisäys + 779 -864 858 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 887 -296 3 022 
         
 Saadut osingot    28 28 56 
 Korko- ja muut rahoitustuotot  9 544 637 
 Rahoituskulut    -114 -49 -104 
 Verot     -623 525  -319 
Liiketoiminnan rahavirta   -2 586 752 3 292 
         
Investointien rahavirta       
 Osakkeiden ostot    -3 966 -9 518 -10 174 
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -550 -894 -1 915 
 Osakkeiden myynnit ja pääoman palautukset 797 5 759 5 757 
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 4 700 401 1 029 
 Myönnetyt lainat    -2 405   
 Lainasaamisten takaisinmaksut     
Investointien rahavirta    -1 425 -4 252 -5 304 
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      1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021 
Rahoituksen rahavirta       
 Maksullinen osakeanti    824 3 419 4 750 
 Pitkäaikaisten lainojen muutos  -105   
 Lyhytaikaisten lainojen muutos  -460 -10 -10 
 Omien osakkeiden hankkiminen   -420   
 Omien osakkeiden myyminen  1 77 116 
 Maksetut osingot ja muu voitonjako  -3 184 -9 805 -15 104 
 Lainasaamisten takaisinmaksut  0 6 151 6 151 
Rahoituksen rahavirta    -3 345 -168 -4 097 
         
Rahavarojen muutos laskelman mukaan  -7 355 -3 668 -6 108 
         
 Rahavarat 1.1.    40 219 46 331 46 331 
 Valuuttakurssien muutosten vaikutus  -14 -1 4 
 Rahavarat 31.12.*    32 850 42 664 40 219 
Rahavarojen muutos    -7 355 -3 668 -6 108 
         
* Rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.   

 

Konsernin oman pääoman muutokset (FAS) 
1 000 euroa   30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
OMA PÄÄOMA      
 Osakepääoma 1.1.   1 504 1 504 1 504 
 Osakepääoma 30.6./31.12.  1 504 1 504 1 504 
        
 Vararahasto 1.1.  8 132 8 132 8 132 
 Vararahasto 30.6./31.12.  8 132 8 132 8 132 
        
 Osakeanti 1.1./31.12.   0 0 1 310 
 Tilikauden muutos   689 0 -1 310 
 Osakeanti 30.6./31.12.  689 0 0 
        
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 49 320 49 706 48 396 
 Siirto osakeannista  0 0 1 310 
 Omien osakkeiden myynti  0 3 052 4 689 
 Varojen jako 0 0 -5 074 
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.6. 49 320 52 758 49 320 
        
 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.  43 260 50 807 50 807 
 Voitonjako   -3 093 -10 277 -10 276 
 Muuntoero  -5 -1 -1 
 Muut oman pääoman muutokset  -302 3 2 127 
 Voitto edellisiltä tilikausilta 30.6.   39 859 40 533 42 657 
        
 Tilikauden voitto   50 2 940 603 
        
 Oma pääoma yhteensä  99 556 105 868 102 217 
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Konsernin vastuut 
    
1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
Velat, joiden vakuudeksi on annettu yritys- tai 
kiinteistökiinnitys    
Rahalaitoslainat 0 0 0 
Sekkitililimiitit    
  Myönnetyn limiitin kokonaismäärä 1 000 0 0 
  Käytössä 0 0 0 
Yritys- ja kiinteistökiinnitykset    
   Vakuudeksi annetut yritys- ja kiinteistökiinnitykset 1 584 84 84 

    
Velat, joiden vakuutena on takaus    
Rahalaitoslainat 0 0 0 
Pankkitakaukset 612 0 0 
Limiitit 1 025 456 783 
Lainojen ja limiittien käytössä oleva määrä 1 637 456 783 
Lainojen ja limiittien käytettävissä oleva määrä 2 312 900 900 
Vakuutena oleva takauksen määrä 1 637 456 783 

    
Vastuusitoumukset    
    
Vuokra- ja leasingsopimuksista johtuva vastuu    
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 5 018 3 995 4 344 
Myöhemmin maksettavat 7 501 5 154 5 331 
Yhteensä 12 519 9 149 9 675 

    
Muut vastuut ja vakuudet    
  Myönnetyn vakuuden kokonaismäärä 1 586 420 420 
  Käytössä 1 192 418 420 

    
Loihde Kiinteistöt Oy:llä on Vaasan kaupungille 
maankäyttösopimukseen liittyvä ehdollinen vastuu 
510 000,00 €, jonka vakuudeksi on haettu pankki-
takaus 612,000,00 €. Vastuun toteutuminen on eh-
dollinen sille, että maankäyttösopimukseen liittyvä 
asemakaava hyväksytään ja rakennuslupa saa 
lainvoiman.    
Arvonlisäveron palautusvastuu  
kiinteistöinvestoinneista 65 95 74 

    
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 16 997 10 201 11 036 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat 
Loihde Oyj julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoimin-
nan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien vä-
lillä. 

Loihde Oyj:n käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat käyttökate, oikaistu käyttökate, oi-
kaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos.  

KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE        
1 000 euroa  4-6 2022 4-6 2021 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 
Liikevoitto  -1 064 -1 731 1 574 2 066 -82 
Poistot ja arvonalentumiset  2 357 2 328 4 660 4 589 9 471 
KÄYTTÖKATE  1 293 597 6 234 6 655 9 389 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot  -328 -160 -4 203 -6 019 -7 107 
Uudelleenjärjestelykulut  24 24 45 176 666 
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut  6 228 113 278 1 302 
OIKAISTU KÄYTTÖKATE  995 689 2 189 1 090 4 250 
        
        
OIKAISTU LIIKEVOITTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVOPOISTOJA  
1 000 euroa  4-6 2022 4-6 2021 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 
Liikevoitto  -1 064 -1 731 1 574 2 066 -82 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot  -328 -160 -4 203 -6 019 -7 107 
Uudelleenjärjestelykulut  24 24 45 176 666 
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut  6 228 113 278 1 302 
OIKAISTU LIIKEVOITTO  -1 362 -1 639 -2 471 -3 498 -5 222 
Liikearvopoistot  1 915 1 841 3 785 3 609 7 509 
OIKAISTU LIIKEVOITTO ILMAN  
LIIKEARVOPOISTOJA  

553 201 1 314 110 2 288 

        
        
OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS        
1 000 euroa  4-6 2022 4-6 2021 1-6 2022 1-6 2021 1-12 2021 
Tilikauden tulos  -1 632 -1 026 50 2 940 603 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot  -328 -160 -4 203 -6 019 -7 107 
Uudelleenjärjestelykulut  24 24 45 176 666 
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut  6 228 113 278 1 302 
Oikaisuerien verovaikutukset  -2 -18 463 -47 -276 
OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS  -1 932 -952 -3 531 -2 671 -4 812 
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Laskentakaavat 
Käyttökate:  
 
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 
 
 

Oikaisut: 

Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu 
tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoi-
mintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä 
muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.  

 
Oman pääoman tuotto % (ROE):  
 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja - tuloverot varsinaisesta toiminnasta    X 100  
Oma pääoma (keskim.) + vähemmistöosuus (keskim.)  
  
Tunnusluvun jakajana käytetään tilikauden alun ja lopun keskiarvoa, tilikauden pituudella pai-
notettuna.  
 
 
Omavaraisuusaste: 

Oma pääoma + vähemmistöosuus    x 100 

Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 
Jakajassa ja jaettavassa käytetään tilinpäätöspäivän arvoja. 
 
 

Investoinnit: 

Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit, joista ei ole vähennetty omaisuuden myyntiä. 
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