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Kreate-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

• Kreate-konsernin tilauskanta 
kasvoi +15,1 prosenttia  
198,2 miljoonaan euroon  
(6/2018: 172,3)

• Liikevaihto kasvoi  
10,1 prosenttia ja oli  
80,5 miljoonaa euroa  
(1–6/2018: 73,1)

• Käyttökate nousi  
4,1 miljoonaan euroon  
(1-6/2018: 2,5) ollen 5,1 
prosenttia (3,4) liikevaihdosta. 

• Liiketulos oli 2,6 milj.  
euroa (1-6/2018: 1,2), eli  
3,2 prosenttia (1,7) 
liikevaihdosta

• Kauden liiketoiminnan 
rahavirta ennen rahoitus- 
eriä ja veroja oli -0,5 milj. 
euroa (1-6/2018: 1,1)

• Konsernin korolliset nettovelat 
olivat katsantokauden  
lopussa 31,4 miljoonaa  
euroa (6/2018: 44,0)

Kreate-konserni

K reate-konsernin ensimmäisen vuosipuolis-
kon liikevaihto nousi reilut 10 prosenttia ja 
tulos yli kaksinkertaistui verrattuna edel-

lisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kannattavaa 
kasvuamme tukivat osaava henkilöstö, menes-
tyksekäs tarjouslaskenta sekä suurien avain-
hankkeiden edistyminen suunnitelmallisesti.

Allianssimallilla toteutettava ja valmiste-
levien töiden osalta keväällä aloittamamme 
Helsinki-Vantaan lentoaseman T2 Infra -han-
ke siirtyi kesällä toteutusvaiheeseen. Ensim-
mäisessä allianssimallisessa hankkeessamme 
pääsemme hyödyntämään eri yksiköidemme 
monipuolista ammattitaitoa: tuomme projek-
tiin vankan osaamisen pohja-, betoni-, kallio-, 
silta- ja väylärakentamista. Niin allianssikoke-
mus kuin vaativien pohja- ja betonirakenteiden 
toteuttaminen Tampereen Kansi -hankkeelle ja 
Klaukkalan ohikulkutien innovatiiviset ratkaisut 
ensimmäisessä STk-muotoisessa urakassamme 
avaavat yhtiöllemme mahdollisuuksia kasvuun 
ja monipuoliseen infrarakentamiseen myös tu-
levaisuudessa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aloitim-
me useita mielenkiintoisia hankkeita aina Ou-
lujoen siltojen rakentamisesta laajaan Kallvikin 
kadut- urakan toteuttamiseen Espoossa. Uudet 

monipuoliset hankkeet yhdessä isojen avainpro-
jektiemme kanssa tarjoavat myös kehittymis-
mahdollisuuksia ja urapolkuja henkilöstöllemme. 

Kasvatimme henkilöstöämme vuoden 2018 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 60 osaa-
jalla. Ammattitaitoisella sekä yritykseemme ja 
toimintatapoihimme sitoutuneella henkilöstöllä 
on merkittävä rooli laadukkaan lopputuloksen 
takaamisessa. Panostamme jatkuvasti hen-
kilöstömme kehittämiseen, ja ennen kaikkea 
pyrimme tarjoamaan työympäristön, missä 
viihdytään. Henkilöstön lisäksi investoimme kat-
sauskaudella uusiin koneisiin ja kalustoon sekä 
jatkoimme yhtiömme pääoman käytön tehos-
tamista. Emoyhtiön nimen muuttaminen Kreate 
Group Oy:ksi ja henkilöstön roolien tarkennuk-
set tukivat konsernin yhteisten toimintatapojen 
kehittymistä ja prosessien yhtenäistämistä. 

Vahva tilauskantamme, osaava henkilös-
tömme sekä virtaviivaistuneet yhtenäiset 
toimintatapamme luovat hyvän perustan 
tulevaisuuden kasvulle.

*STk-urakka sisältää suunnittelun ja 
toteutuksen lisäksi kehitysvaiheineen, 
jossa haetaan innovatiivisia ratkaisuja ja 
kustannussäästöjä.

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

Hyvä taloudellinen kehitys ja toimintatapojen  
yhdenmukaistaminen siivittivät  
ensimmäisen vuosipuoliskon onnistumisia

Paransimme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niin 
liikevaihtoamme kuin tulostamme sekä jatkoimme yhtiömme 
strategista yhdenmukaistamista ja osaamisemme vahvistamista.



Kreate-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Avainluvut

1 000 euroa 6/2019 6/2018 12/2018

Tilauskanta 198 209 172 254 126 646

    

Liikevaihto 80 537 73 144 192 364

Käyttökate 4 145 2 512 10 742

Käyttökate % 5,1 % 3,4 % 5,6 %

Liiketulos 2 595 1 216 7 703

Liiketulos % 3,2 % 1,7 % 4,0 %

Tilikauden tulos 1 384 -550 3 820

    

Oma pääoma 1) 31 659 8 114 30 025

Korolliset velat 1) 32 933 47 599 33 607

Nettovelka 1) 31 374 43 994 27 467

Käyttöpääoma 5 252 -693 1 304

Taseen loppusumma 101 851 91 249 95 965

    

Omavaraisuusaste 1) 2) 31,1 % 37,3 % 31,3 %

Oman pääoman tuottoprosentti 1) 2) 9,0 % -3,3 % 12,2 %

    

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -541 1 054 7 289

Investointien rahavirta -2 296 -4 022 -4 604

    

Konsernin henkilöstö kauden lopussa 362 302 342

Osakkuusyhtiö KFS Finland Oy:n henkilöstö kauden lopussa 56 47 58

1) Konsernin pääomalainat muutettiin oman pääoman ehtoisiksi marraskuussa 2018
2) Tunnuslukuja laskettaessa pääomalainat on huomioitu osana omaa pääomaa myös vertailukausilla


