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Vuosi 2021: Vahva odotusten mukainen 
kasvu

Kari Tuomala, CEO, Merus Power Oyj

10.2.2022



Klo 10:00 Toimitusjohtajan katsaus
• Vuosi 2021 tärkeimmät tapahtumat
• Avainluvut
• Markkinat ja strategia

Klo 10:30 Otamme vastaan kysymyksiä
• Toimitusjohtaja Kari Tuomala ja Talousjohtaja 

Rainer Antila vastaavat kysymyksiin

Klo 10:50 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden kulku
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• Vuoden 2021 taloudelliset luvut
• Liikevaihto oli 14,8 (6,5) miljoonaa euroa, kasvua 127,2 %
• Käyttökate (EBITDA) oli 0,8 (0,0) miljoonaa euroa
• Liiketulos oli 0,3 (-0,4) miljoonaa euroa
• Osakekohtainen tulos oli -0,15 (-0,09) euroa

• Listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First
North Growth Market Finland - markkinapaikalle 
• kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 8.6.2021

Tilikauden tulos sisältää rahoituskuluihin kirjatut listautumisen kulut (1,1 miljoonaa euroa)

Vuosi 2021: 
Vahva odotusten mukainen kasvu
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Vuosi 2021: 
liiketoiminnan kehitys

Uusiutuva energia ja sähkövarastomarkkina
• Pilottikumppanuussopimus sähkönjakelun 

turvaamisesta sähkövarastojen avulla haja-
asutusalueella Elenian ja Fortumin kanssa ja 
kahden sähkövaraston kauppa

• Kaksi sähkövarastoa S-Ryhmän 
logistiikkakeskuksiin Sipooseen

• Horizon ECSEL Joint Undertaking -hanke Merus™
ESS -kehitykseen

Sähkönlaatumarkkina
• Vahvaa kasvua sähkönlaatumarkkinalla 

metalliteollisuuden 
energiatehokkuusjärjestelmissä sekä 
vakaata kasvua jakeluverkoston kautta 
tuotemarkkinalla 

• Kasvavia asiakkuuksia Kiinassa ja 
Meksikossa kevyen teollisuuden puolella

• Terästehtaan energiatehokkuuden 
tukeminen Ecuadorissa teollisuuskokoluokan 
kompensaattorin laajennuksella ja 
huoltosopimuksella

• Kaksi teollisuuskokoluokan kompensaattoria 
USA:n metalliteollisuuden toimijalle

• Terästeollisuuden järjestelmätoimituksia 
Lähi-Itään



• Vuosi 2021 heinäkuu-joulukuu taloudelliset luvut
• Liikevaihto oli 10,4 (4,5) miljoonaa euroa, kasvua 131,9 %
• Käyttökate (EBITDA) oli 1,2 (0,8) miljoonaa euroa
• Liiketulos oli 0,9 (0,6) miljoonaa euroa
• Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,10) euroa

• Vahvaa kasvua sähkönlaatumarkkinalla metalliteollisuuden energiatehokkuusjärjestelmissä 
sekä vakaata kasvua jakeluverkoston kautta tuotemarkkinalla 
• Kasvavia asiakkuuksia Kiinassa ja Meksikossa kevyen teollisuuden puolella
• Terästehtaan energiatehokkuuden tukeminen Ecuadorissa teollisuuskokoluokan 

kompensaattorin laajennuksella ja huoltosopimuksella
• Kaksi teollisuuskokoluokan kompensaattoria USA:n metalliteollisuuden toimijalle
• Terästeollisuuden järjestelmätoimituksia Lähi-Itään
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Vuosi H2/2021: Vahva odotusten mukainen kasvu
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Avainluvut vuosi 2021
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Liikevaihto
14,8 (6,5) 

miljoonaa euroa, 
kasvua 127 %

Käyttökate (EBITDA)
0,8 (0,0) miljoonaa 

euroa

Liiketulos
0,3(-0,4) 

miljoonaa euroa

20212020 2020 2021 2021
2020

Osakekohtainen tulos 
-0,15 (-0,09) euroa

20212020

127%

Tilauskanta
8,4 miljoonaa 

euroa

2021

*) Tilikauden tulos sisältää 
rahoituskuluihin kirjatut listautumisen 
kulut (1,1 miljoonaa euroa)
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Avainlukutaulukko
Konserni, 1 000 euroa 7-12/2021 7-12/2020 Muutos % 2021 2020 Muutos %

Liikevaihto 10 406 4 488 131,9 % 14 770 6 500 127,2 %
Käyttökate 1 188 764 55,6 % 828 41 1898,9 %
% liikevaihdosta 11,4 % 17,0 % 5,6 % 0,6 %
Liiketulos 922 580 333 -360
% liikevaihdosta 8,9 % 12,9 % 2,3 % -5,5 %
Tilikauden tulos 812 517 -994* -465
Osakekohtainen tulos, eur 0,11 0,10 -0,15 -0,09
Oma pääoma / osake, eur 1,70 0,38 1,70 0,37
Taseen loppusumma 20 312 6 174 20 312 6 174
Oma pääoma 12 999 1 994 12 999 1 994
Oman pääoman tuotto-% 6,4 % 34,3 % -13,3 % -23,3 %
Korolliset nettovelat -7 169 2 096 -7 169 2 096
Nettovelkaantumisaste-% -55,1 % 105,1 % -55,1 % 105,1 %
Omavaraisuusaste-% 64,0 % 32,3 % 64,0 % 32,3 %
Likvidit varat 10 081 1 328 10 081 1 328
Liiketoiminnan rahavirta -1 862 -195 -2 178 -668
Osakemäärä 7 645 5 197 7 645 5 333
Osakemäärä keskimäärin 7 645 5 197 6 489 5 265

Tilauskanta 8 388 10 066 8 388 10 066

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 57 47 57 47

*) Tilikauden tulos sisältää 
rahoituskuluihin kirjatut listautumisen 
kulut (1,1 miljoonaa euroa)
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Markkinat ja strategia
Kehitys vuonna 2021
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Kasvumme kulmakivet

Kasvuamme 
tukevat megatrendit

Liikevaihto
2021

14,8 M€

Liikevaihtotavoite
2026

80 M€Strategiamme

Skaalautuva tuoteportfolio

Mahdollistaa kasvun ja kannattavuuden

Monikanavainen myyntistrategia

Oikeat kohdemarkkinat ja kumppanit

Sähkövarastot:
kasvu Euroopassa

Profiloituminen 
järjestelmätoimittajaksi

Sähkönlaaturatkaisut: 
lokaali ja globaali läsnäolo

Ratkaisutoimittaja 
integraattoreille

Palvelut:
osuuden kasvattaminen

MerusTM Wise -palvelualusta 
kaikille tuotteille

Ilmasto- ja 
päästötavoitteet

Vihreä siirtymä ja 
investointiohjelmat Vastuullisuus
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• Tuemme teknologiallamme vallalla olevaa energiamurrosta kohti uusiutuvaa energiaa 

ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta.

• Markkinatilanne on säilynyt hyvänä.
• Suuret sähkövarastoprojektit vauhdittavat koko sähkövarastomarkkinaa.
• Strategian mukaisesti keskitytty pienten ja keskisuurten sähkövarastojen 

markkinaan.
• Elenian ja S-ryhmän sähkövarastokaupat olivat onnistumisia kotimaan 

pienemmän kokoluokan sähkövarastomarkkinoilla.

• Suurempien, pitkäjänteisempien sähkövarastokauppojen osalta neuvottelut eivät ole 

tuottaneet tuloksia vielä H2/2021.

• Uusiutuvan energian integraatioissa markkinakasvua tiukan sähkönlaadun regulaation 

maissa, kuten Etelä-Afrikka, Australia ja Iso-Britannia. 
• Onnistunut käyttöönotto Etelä-Afrikassa, Jeffries Bay 45MW –tuulivoimalassa 

kokonaan etähallintateknologian avulla.

Energiamurros ja uusiutuva energia
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• Vuosi 2021 oli yhtiölle sähkönlaatumarkkinalla vahvan kasvun aikaa.
• Liikevaihto kasvoi
• Saimme uusia tilauksia, markkina-avaus USA:han
• Kevyen teollisuuden laitteiden segmentissä yrityksen historian paras liikevaihto

• Raskaan teollisuuden markkinoilla onnistuimme hyvin, erityisesti teräs- ja 

kaivosteollisuudessa.
• Toimitukset vauhdittivat yhtiön liikevaihdon kasvua
• Metalliteollisuuteen kaksi uutta kauppaa, joiden toimitus on vuonna 2022 
• 01/2022 Kolumbian terästeollisuuteen kompensaattorikauppa

Vahvaa kasvua 
sähkönlaatumarkkinalla



12

• Varaosa- ja huoltopalvelut keskittyvät yhtiön omiin tuotteisiin
• Markkinan koko ja kehitys on helpommin ennustettavaa 

• Solmimme tyypillisesti toimittamiimme tuotteisiin, kuten sähkövarastoihin, 
huolto- ja palvelusopimukset asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden mukaan. 

• Palveluliiketoimintamme on kasvanut yli odotustemme. 

• Huoltosopimusten ja uuden Merus IoT etä- ja diagnostiikkapalvelun myötä 
odotamme palveluista kasvua myös tulevaisuudessa.

Markkinat: palvelut 
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• COVID-19 sekä logistiikan ja toimitusketjujen ongelmat aiheuttivat haasteita 
komponenttien saatavuudessa koko vuoden ajan ja vaikuttavat myös 
vuoden 2022 liiketoimintaan. 

• Yhtiö pystyi reagoimaan komponentti- ja raaka-ainepulaan ennakolta 
varsin hyvin. 

• Paineita kannattavuudelle nousevien raaka-aine- ja 
komponenttikustannusten vuoksi. 

• Pitkissä neuvotteluissa ja toimitussopimuksissa nousseiden 
kustannusten vieminen lopputuotteen hintaan on haasteellista. 

• Uusiutuvan energian murros ja liikenteen sähköistyminen ovat lisänneet 
markkinoilla kilpailua akkukapasiteetista, mikä aiheuttaa kustannuspaineita.

Liiketoiminnan kehittymisen 
haasteet



Kaupankäynti Nasdaq First North Growth Helsingissä
Kaupankäynti Merus Power Oyj:n osakkeella alkoi 8.6.2021. 
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Vuosi 2021 Osakevaihto 
kpl

Arvo
yhteensä, 
M euroa

Korkein, 
euroa

Alin,
euroa

Keskihinta, 
euroa

Viimeisin, 
euroa

MERUS !"#$%"&%' #()* !+)*& #)#+ %)$# %)(*

31.12.2021 31.12.2020
Markkina-arvo, 1000 euroa 64 906 N/A

Osakkeenomistajia 5491 8
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Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Merus Power arvioi, että yhtiön liikevaihto kasvaa 
verrattuna edelliseen vuoteen ja että yhtiön käyttökate 
on positiivinen vuonna 2022. 

Ohjeistus
vuodelle 2022



Insinööriosaamisemme
on kansainvälisesti 

tunnustettua

Sähkönlaaturatkaisumme 
parantavat teollisuuden 

energiatehokkuutta
ja vähentävät

hiilidioksidipäästöjä

Globaalit
megatrendit

tukevat uusiutuvan
energian ja sähkö-

varastojemme 
kysynnän vahvaa 

kasvua

Meillä on 
maailmanlaajuiset 

myyntikanavat 
ja vahvat kumppanuudet

Kasvava, 
digitalisoitumista

hyödyntävä palveluliike-
toimintamme 
mahdollistaa 

jatkuvan kassavirran

Vakiintunut 
liiketoimintamme 

sähkönlaaturatkaisuissa 
tukee kasvuamme 

ja luo vahvan pohjan 
tuotekehityksellemme

Merus Powerin 
vahvuudet
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Skaalautuvat korkean teknologian 
ratkaisumme edistävät kestävän 
energian1) murrosta

1) Kestävä energia tarkoittaa energiaa, joka edistää päästöjä ja energiankäyttöä 
vähentävää yhteiskuntaa.
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Kiitos mielenkiinnosta!


