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Purmo Groupin osavuosikatsaus 1.1.–30.9. 2022: 
Oikaistu käyttökate laski heikentyneen kysynnän seurauksena, lisätoimen-
piteitä käynnistetty taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi  
Heinä–syyskuu 2022 
 Liikevaihto kehittyi vakaasti 216,3 (218,5) miljoonaan euroon. Orgaanista1) laskua 5 prosenttia. 

 ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 106,2 miljoonaan euroon (85,8) ja Radiators-divisioonan liikevaihto laski 17 prosenttia 110,1 
miljoonaan euroon (132,6). 

 Oikaistu käyttökate laski 23 prosenttia 19,6 (25,4) miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 9,1 (11,6) prosenttia. 

 Liiketulos oli 10,5 (8,9) miljoonaa euroa, joka sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja 1,0 (8,6) miljoonaa euroa. 

 Liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 (-2,4) miljoonaa euroa. 

Tammi–syyskuu 2022 
 Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 697,5 (621,0) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu1) oli 8 prosenttia. 

 Oikaistu käyttökate laski 6 prosenttia 76,6 (81,3) miljoonaan euroon ja oikaistun käyttökatteen marginaali oli 11,0 (13,1) prosenttia. 

 Liiketulos oli 40,5 (45,3) miljoonaa euroa, joka sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikaisuja 12,1 (12,5) miljoonaa euroa. 

 Liiketoiminnan rahavirta oli -9,1 (3,2) miljoonaa euroa. 

 Thermotechin yritysosto saatiin päätökseen 1.3.2022. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: 
 Purmo Group tiedotti 8.11., että heikosta markkinasta johtuen yhtiö laajentaa strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa, joka jul-

kistettiin aiemmin 5.10. Annualisoidun, oikaistun käyttökatteen parannukset ovat 20 miljoonaa euroa (aiemmin 15 miljoonaa euroa) vuo-
den 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa (aiemmin 35 miljoonaa euroa) vuoden 2024 loppuun mennessä.  

 Purmo Group tiedotti 5.10. uudesta organisaatiorakenteesta ja segmenttiraportoinnista, jotka astuvat voimaan 1.1.2023.

 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 päivitetty 8.11.2022 oikaistulle käyttökatteelle 
Purmo Group odottaa vuoden oikaistun käyttökatteen laskevan vuoteen 2021 nähden (103,9 miljoonaa euroa) ja asettuvan 88 –96 miljoonan 
euron välille. Ohjeistus liikevaihdon osalta säilyy ennallaan: Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrat-
tuna (843,6 miljoonaa euroa).  
 
Edellinen ohjeistus annettiin 11.8.2022: Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa 
euroa). Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla (103,9 miljoonaa euroa), muuttuen enintään 5 prosenttia edellises tä 
vuodesta. 
 
Avainluvut 
Milj. euroa  7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % 1–9/2022  1–9/2021  Muutos, %  2021  
Liikevaihto  216,3 218,5 -1 % 697,5 621,0 12 % 843,6 
Oikaistu käyttökate 19,6 25,4 -23 % 76,6 81,3 -6 % 103,9 
Oikaistu käyttökate, %  9,1 % 11,6 %  11,0 % 13,1 %  12,3 % 
Oikaistu EBITA 12,5 18,2 -32 % 55,4 60,0 -8 % 76,6 
Oikaistu EBITA, % 5,8 % 8,3 %  7,9 % 9,7 %  9,1 % 
Liiketulos 10,5 8,9 17 % 40,5 45,3 -11 % 3,5 
Liiketulos, % 4,8 % 4,1 %  5,8 % 7,3 %  0,4 % 
Tilikauden tulos 5,3 3,6 47 % 20,2 27,9 -28 % -18,8 
Oikaistu tilikauden tulos 6,3 12,2 -48 % 32,3 40,4 -20 % 51,4 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR2) 0,13 0,13 2 % 0,49 0,97 -49 % -0,65 
Oikaistu osakekohtainen tulos,  
laimentamaton, EUR2) 

0,15 0,42 -64 % 0,78 1,40 -44 % 1,77 

Liiketoiminnan rahavirta  -2,2 -2,4 -7 % -9,1 3,2 -387 % 35,4 
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 
kuukauden jakso3)  

   
35,0 61,38) -43 % 53,1 

Kassakonversio4)     35,3 % 58,2 %8)  51,1 % 
Operatiivinen sijoitettu pääoma5)     333,4 289,48) 15 % 271,8 
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, %6)     -0,4 % 18,8 %8)  1,3 % 
Nettovelka    288,3 112,6 156 % 239,5 
Nettovelka / Oikaistu käyttökate7)    2,9 1,1 172 % 2,3 

1)Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla 
2)Vertailukauden osakemäärä on Purmo Group Oy Ab:n. 30.9.2021 Purmo Group Oy Ab:lla oli 11 073 834 osaketta, jotka on konvertoitu käyttäen 31.12.2021 fuusion konversiosuhdetta 2,600334506.  
3)12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneill a.  
4)Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella, kumpikin 12 kuukauden jaksolta. 
5)Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuus.  
6)Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla. Ilman kertaluontoisia eriä sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto oli 1,0 % (22,0 %). 
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7) 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate. 
8)Luvut kaudelle 1-9/2021 oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. 
 
Ellei toisin mainita, suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2021 oikaisemattomiin avainlukuihin vaikuttaa IFRS 2 mukaisesti kirjattu 52,3 miljoonan 
euron tulosvaikutteinen erä, joka johtui Purmo Group Oyj:n ja Purmo Group Oy Ab:n sulautumisesta. Erä oli kertaluontoinen eikä sillä ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2021 oikaisemattomiin 
tunnuslukuihin vaikuttavat myös muut 17,9 miljoonan euron kertaluontoiset erät. 
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Toimitusjohtajan katsaus  
 
Purmo Groupin missio on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisu-
jen toimittaja maailmanlaajuisesti. Liikevaihto kehittyi vakaasti 216,3 
miljoonaan euroon vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Oikaistu 
käyttökate laski 23 prosenttia 19,6 miljoonaan euroon ja oikaistu  
käyttökatemarginaali oli 9,1 prosenttia. Operatiivinen kassavirta oli  
-2,2 miljoonaa euroa. 
 
Neljänneksen aikana rakentaminen Euroopassa laski sekä peruskor-
jaamisen että uudisrakentamisen osalta, ja se vaikutti erityisesti Ra-
diators-liiketoimintaamme. Sitä vastoin liikevaihdon kasvu jatkui vah-
vana Italiassa, mitä ajoi valtion kannustimet energiatehokkuuden li-
säämiseksi rakennuksissa ja kodeissa. Kaiken kaikkiaan emme ole 
tyytyväisiä kolmannen neljänneksen kehitykseen. Ottaen huomioon 
markkinatilanteen, joka on jatkunut heikkona, olemme päättäneet 
käynnistää lisätoimenpiteitä laajentamalla aiemmin julkaistua  
strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa. 
 
Tuimme asiakkaitamme edelleen siirtymässä energiatehokkaisiin,  
kokonaisvaltaisiin sisäilmaratkaisuihin. Aurinkopaneelien ja  
lämpöpumppujen kysyntä jatkuikin erittäin vahvana kolmannella 
neljänneksellä.  Kohonneet energian hinnat ja energiantehokkaiden 
ratkaisujen kysyntä tukevat visiotamme, jonka mukaan ihanteellista 
sisäilmastoa ei saavuteta maapallon ilmaston kustannuksella. 

Kaksinumeroinen kasvu jatkui ICS-divisioonassa 

ICS-divisioonan liikevaihto kasvu jatkui 24 prosentilla vuoden  
kolmannen neljänneksen aikana. Kysyntä jatkui hyvällä tasolla useilla 
ydinmarkkinoilla, erityisesti Italiassa, kun taas kysyntä laski joillakin 
muilla alueilla. Divisioonan kasvua Pohjoismaissa tuki Thermotechin 
liiketoiminta, joka hankittiin alkuvuodesta. Thermotechin osuus 24 
prosentin kokonaiskasvusta oli 7 prosenttia. ICS-divisioonan oikaistu 
käyttökate kasvoi 4 prosentilla 12,4 miljoonaan euroon (11,9), kun taas 
oikaistu käyttökatemarginaali oli 11,7 prosenttia. Kohonneet  
raaka-ainekustannukset johtivat käyttökatemarginaalin hienoiseen 
laskuun kolmannella neljänneksellä. ICS-divisioona otti käyttöön vält-
tämättömiä hinnankorotuksia, joilla kompensoitiin korkeita raaka-ai-
nekustannuksia, ja niiden vaikutus tulee näkyviin viimeisellä vuosinel-
jänneksellä 2022. 
 
Radiators-divisioonan liikevaihto laski 17 prosentilla, joka oli seurausta 
kysynnän laskusta ja jyrkästä toimitusketjun korjausliikkeestä  
Euroopassa. Myyntivolyymit yhtiön kasvumarkkinalla Kiinassa kuiten-
kin piristyivät jatkuneista koronasuluista huolimatta edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon nähden. Radiators-divisioonan oikaistu 
käyttökate laski 39 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon (15,2) ja oikaistu 
käyttökatemarginaali oli 8,4 prosenttia. Käyttökatteen lasku oli seu-
rausta 33 prosenttia alhaisemmista myyntivolyymeistä.  
Vastatakseen alhaisempiin volyymeihin Radiators-divisioona jatkoi 
tuotannon kiinteiden ja vaihtuvien kustannusten sopeuttamista, työ-
voima mukaan lukien. 

Edistymistä strategian toteuttamisessa  
neljänneksen aikana  

Strategiamme toteutus eteni hyvin neljänneksen aikana. Ratkaisu-
myynti Emmeti-brändin kautta Italiassa oli vahvaa, kuten myös 
myynti Pohjoismaissa Thermotechin brändin tukemana. 

Älytuotteissa kysyntä ilmalämpöpumpuissa säilyi vahvana Italiassa, 
minkä lisäksi jatkoimme tuotekehitystä uusien radiaattorimallien 
osalta. Näihin lukeutuivat puhallinavusteinen ja matalakustantainen 
radiaattori, jotka soveltuvat käytettäväksi ilmalämpöpumppujen 
kanssa. Myös sähköradiaattoreiden kysyntä kasvoi. Yrityshankinnat 
ovat keskeinen mahdollistaja strategisten tavoitteidemme saavut-
tamisessa, ja jatkamme niiden aktiivista arviointia epävakaasta  
markkinasta huolimatta. Hankinnat koskevat erityisesti ratkaisu-
myyntiä, ilmalämpöpumppuja ja ilmanvaihtoa kaikilla avainmarkki-
noillamme. Myös vetäytyminen Venäjän liiketoiminnan osalta etenee.  

Strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman 
laajennus ja uusi organisaatiomalli julkaistu  

Katsauskauden jälkeen julkistimme strategian nopeuttamiseen  
tähtäävän ohjelman , ”Accelerate PG:n”. Sen tavoitteena on kiihdyttää 
strategian toteuttamista, varmistaa, että saavutamme pitkän  
aikavälin taloudelliset tavoitteet ja vahvistaa asiakaskeskeisyyttä 
Purmo Groupissa. Ohjelman ajoittuminen lieventää myös  
heikentyneitä talouden näkymiä joillakin yhtiön markkinoilla.  
 
Julkistimme myös uuden organisaatiorakenteen ohjelman  
toteuttamisen tueksi, resurssien kohdistamiseksi vastaamaan  
strategista suuntaa ja asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi. Uusi  
organisaatiorakenne astuu voimaan 1.1.2023 ja koostuu kahdesta  
liiketoimintasegmentistä: Climate Products & Systems, ja Climate  
Solutions. 
 
Heikosta markkinasta johtuen laajensimme aiemmin julkistettua 
strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa. Annualisoidun, oi-
kaistun käyttökatteen parannukset ovat nyt 20 miljoonaa euroa 
(aiemmin 15 miljoonaa euroa) vuoden 2023 loppuun mennessä, ja 
kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa (aiemmin 35 miljoonaa euroa) 
vuoden 2024 loppuun mennessä. Päivitetyt parannukset kannatta-
vuuteen sisältävät sekä muuttuvia että kiinteitä kustannussäästöjä, 
pois lukien alueet, joissa markkinoiden kasvun oletetaan jatkuvan, 
mukaan lukien Italia, Brasilia ja Kiina. Lisäksi arvioimme tuotannon ja 
jakelun tehostamistoimenpiteiden nopeuttamista. 

Vuoden 2022 taloudellinen ohjeistus päivitetty oi-
kaistulle käyttökatteelle 

Purmo Groupin markkinaympäristö on heikentynyt kolmannella vuo-
sineljänneksellä ja viimeisen vuosineljänneksen alussa, erityisesti  
Radiators-divisioonassa. Markkinanäkymät säilyvät haastavina lop-
puvuoden aikana meneillään olevasta Euroopan rakennusmarkki-
noiden laskusta johtuen. Ukrainan sota on myös vaikuttanut kysyn-
tään Itä-Euroopassa, ja erityisesti Venäjällä. Tämän lisäksi välttämät-
tömät hinnankorotukset, joiden tarkoituksena on kompensoida hei-
kentynyttä kysyntää, on otettu käyttöön, mutta niiden toteutuminen 
on viivästynyt. 
 
Tämän vuoksi päivitimme koko vuoden ohjeistusta oikaistulle käyttö-
katteelle vuodelle 2022. Odotamme vuoden oikaistun käyttökatteen 
laskevan vuoteen 2021 nähden (103,9 miljoonaa euroa) ja asettuvan 
88–96 miljoonan euron välille. Ohjeistuksemme liikevaihdon osalta 
säilyy ennallaan: Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon 
kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). 
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Haluan kiittää sijoittajia, Purmo Groupin henkilöstöä, kumppaneita ja 
asiakkaita luottamuksesta sekä sitoutumisesta näinä epävakoina  
aikoina. 

 
John Peter Leesi 
Toimitusjohtaja, Purmo Group Oyj
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Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle 
 
Purmo Groupin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 on julkaistu tänään, ja se on saatavilla englanniksi ja suomeksi Purmo Groupin verkko-
sivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/.  
 
Purmo Group järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä ja puhelinkonferenssina torstaina 10.11.2022 klo 
10.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Erik Hedin esittelevät tuloksen analyytik oille, sijoittajille ja 
medialle ja vastaavat kysymyksiin.   
 
Webcast-lähetys: https://purmogroup.videosync.fi/q3-2022   
 
Puhelinkonferenssilinjat: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009748  
 
Osallistujia pyydetään rekisteröitymään yllä olevan linkin kautta, ja esittämään kysymykset siten puhelinkonferenssilinjojen kautta. Rekiste-
röinnin jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, jo illa voi osallistua puheluun. Osallistujia pyydetään painamaan numeroa 
viisi liittyäkseen kysymysjonoon.   
 
Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.   

Lisätietoja: 
Katariina Kataja, Sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj  
Puh. +358 40 527 1427  

https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/
https://purmogroup.videosync.fi/q3-2022
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009748
https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/
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Konsernin taloudellinen katsaus
 

Liikevaihto 
Milj. euroa  7–9/2022  7–9/2021 Muutos, %  1–9/2022 1–9/2021  Muutos, %  2021  
Liikevaihto, segmenteittäin        
Radiators 110,1 132,6 -17 % 372,8  363,4 3 % 506,3 
ICS 106,2 85,8 24 % 324,7 257,6 26 % 337,2 
Yhteensä 216,3 218,5 -1 % 697,5 621,0 12 % 843,6 

 
Heinä–syyskuussa 2022 Purmo Groupin liikevaihto oli 216,3 (218,5) 
miljoonaan euroa, laskua 1 prosenttia. Orgaaninen lasku oikaistuna 
valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla oli 
5 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta 3 prosenttia tuli yritysostoista. 
Nettovaluuttavaikutus oli 1 prosenttia. 
 
Radiators-divisioonan liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kysynnän 
lasku ja jyrkkä toimitusketjun korjausliike Euroopassa. Kysyntä oli heik-
koa johtuen korkeasta korkotasosta, joka vaikeutti rahoituksen saa-
mista peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Asiakkaiden kysyntä 
myös muuttui uusien sisäilmaprojektien käynnistämisestä muihin in-
vestointeihin ja aktiviteetteihin. Markkinoihin vaikutti edelleen Ukrai-
nan sota, erityisesti Itä-Euroopassa.  
 
ICS-divisioonan vahva orgaaninen kasvu jatkui, ja sitä tuki vankka ky-
syntä useilla avainmarkkinoilla, hinnankorotuksien lisäksi. Kysyntä jat-
kui erityisen vahvana Italiassa, mitä tuki valtion kannustimet energia-
tehokkuuden parantamiseksi rakennuksissa ja kodeissa. Liikevaihdon 
kasvua tuki myös Thermotech, joka hankittiin ensimmäisellä 

neljänneksellä 2022.  
 
Liikevaihto Länsi-Euroopassa (38 prosenttia konsernin kokonaisliike-
vaihdosta) kasvoi 1 prosentin. Pohjois-Eurooppa (22 prosenttia koko-
naisliikevaihdosta) kasvoi 17 prosenttia, josta Thermotechin vaikutus 
oli 14 prosenttia. Keski- ja Itä-Eurooppa ilman Itsenäisten valtioiden 
yhteisömaita (IVY-maita) (14 prosenttia kokonaisliikevaihdosta) laski 
32 prosenttia. IVY-maiden liikevaihto (5 prosenttia kokonaisliikevaih-
dosta) laski 43 prosenttia. Etelä-Eurooppa (15 prosenttia kokonaislii-
kevaihdosta) kasvoi 32 prosenttia Italian valtion energiatehokkuu-
teen kohdistuvien kannustimien tukemana. Muu maailma markkina-
alueena (7 prosenttia kokonaisliikevaihdosta) laski 1 prosentin. 
 
Tammi–syyskuussa 2022 Purmo Groupin liikevaihto kasvoi 12 pro-
senttia 697,5 (621,0) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 8 pro-
senttia. Liikevaihdon kasvusta 3 prosenttia muodostui Thermotechin 
ja Evroradiatorin yritysostoista. Nettovaluuttavaikutus oli 1 prosentti. 
 
 

Tulos ja kannattavuus 
Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 2021 
Oikaistu käyttökate, segmenteittäin        
Radiators 9,2 15,2 -39 % 42,2 50,7 -17 % 66,0 
ICS 12,4 11,9 4 % 40,6 34,1 19 % 43,7 
Muut -2,0 -1,7 22 % -6,2 -3,6 72 % -5,8 
Yhteensä 19,6 25,4 -23 % 76,6 81,3 -6 % 103,9 
Oikaistu käyttökate, %  9,1 % 11,6 %  11,0 % 13,1 %  12,3 % 

 
Heinä–syyskuussa 2022 Purmo Groupin oikaistu käyttökate laski 23 
prosenttia 19,6 (25,4) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökatemargi-
naali laski 9,1 (11,6) prosenttiin. Käyttökatemarginaalin lasku oli seu-
rausta matalammasta tuotantotasosta ja myyntivolyymeistä Ra-
diators-divisioonassa korkeampien raaka-ainekustannusten lisäksi 
molemmissa divisioonissa. 
 
Vastatakseen korkeampiin raaka-ainekustannuksiin, molemmat divi-
sioonat ottivat käyttöön välttämättömiä hinnankorotuksia, joiden 
vaikutus on nähtävillä vuoden neljännellä neljänneksellä. Radiators-
divisioona jatkoi myös tuotantoon liittyvien kiinteiden ja vaihtuvien 
kustannusten, mukaan lukien työvoiman, sopeuttamista.  
 
ICS-divisioonan oikaistun käyttökatteen 4 prosentin kasvu 12,4 (11,9) 
miljoonaan euroon tasoitti osittain Radiators-divisioonan oikaistun 
käyttökatteen 39 prosentin laskua 9,2 (15,2) miljoonaan euroon.  
 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut olivat 1,0 (8,6) miljoonaa 
euroa. Oikaisut liittyivät pääasiassa 1,3 miljoonan euron varaston 
käyvän arvon oikaisuihin Thermotechin yrityskauppaan sekä 0,9 

miljoonan euron erään organisaatiomuutoksiin liittyen. Negatiivisia 
oikaisuja tasoitti 1,2 miljoonan euron luovutusvoitto Kiinan tytäryhtiön 
divestoinnista. Tytäryhtiön luovutus oli seurausta siellä tapahtuvan 
tuotannon, myynnin ja jakelun päättymisestä. 
 
Tammi–syyskuussa 2022 Purmo Groupin oikaistu käyttökate laski 6 
prosenttia 76,6 (81,3) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökatemargi-
naali laski 11,0 (13,1) prosenttiin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oi-
kaisut olivat 12,1 (12,5) miljoonaa euroa.  
 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat -10,1 (-5,9) miljoonaa euroa.  
 
Tulos ennen veroja oli 30,4 (39,5) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 10,2 
(11,6) miljoonaa euroa. Efektiivinen verokanta oli 33,6 (29.5) prosenttia.  
Efektiivinen verokanta oli 23,3 (27.3) prosenttia pois lukien seuraavat 
vähennyskelvottomat erät: Venäjän liiketoiminnan arvonalentumi-
nen ja alaskirjaus 6,9 miljoonaa euroa, irlantilaisen tytäryhtiön uudel-
leenjärjestelykustannukset 3,7 miljoonaa euroa, tavaramerkkien 
poistot 2,7 miljoonaa euroa ja Kiinan tytäryhtiön luovutuksesta muo-
dostuva tappio 0,5 miljoonaa euroa. 
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Tilikauden tulos oli 20,2 (27,9) miljoonaa euroa ja oikaistu tilikauden 
tulos oli 32,3 (40,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,49 
(0,97) euroa ja oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,78 (1,40) euroa. Ver-
tailukauden osakekohtainen tulos perustuu Purmo Group Oy Ab:n 
osakemäärään, joka oli 28 795 673 osaketta, käyttäen 31.12.2021 kon-
versiosuhdetta. Virala Acquisition Company Oyj:n ja Purmo Group Oy 
Ab:n 31.12.2021 sulautumisen myötä sulautuneen yhtiön osakemäärä 
oli 40 374 531 C-osaketta ja 1 565 217 F-osaketta. Maaliskuun 2022 
suunnatun osakeannin 671 779 uutta C-osaketta laimensivat myös 
katsauskauden osakekohtaista tulosta. 

Rahavirta ja taloudellinen asema  
Heinä–syyskuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 (-2,4) miljoo-
naa euroa. Nettokäyttöpääoman muutos oli -15,4 (-7,1) miljoonaa eu-
roa ja johtui pääosin varastoihin sidotun pääoman kasvusta, mihin 
vaikutti myös vuosineljänneksellä jatkunut kustannus- ja myyntihin-
tojen inflaatio.  
 
Tammi–syyskuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta oli -9,1 (3,2) miljoo-
naa euroa. Lasku johtui pääosin nettokäyttöpääoman epäsuotui-
sasta muutoksesta -66,3 (-48,3) miljoonaan euroon. Muutos johtui 
pääosin varastoihin sidotun pääoman kasvusta ja ostovelkojen pie-
nenemisestä. Nettokäyttöpääomaan vaikutti myös kustannusten ja 
myyntihintojen inflaatio. 
 
Nettokäyttöpääoma on tyypillisesti alhaisimmillaan joulukuussa, 
jonka jälkeen se yleensä kasvaa ensimmäisellä ja toisella vuosinel-
jänneksellä. Kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana net-
tokäyttöpääoma lopuksi laskee. 
 
Edeltäneiden 12 kuukauden oikaistu operatiivinen kassavirta laski 43 
prosenttia 35,0 (58,0) miljoonaan euroon ja kassakonversio laski 35,3 
(58,2) prosenttiin. Lasku johtui pääasiassa nettokäyttöpääoman 
epäsuotuisasta -43,7 (-32,8) miljoonan euron muutoksesta ja viimei-
sen 12 kuukauden investointien kasvusta 20,5 (11,1) miljoonaan euroon 
jotka liittyivät pääasiassa strategisiin hankkeisiin. Edeltäneiden 12 
kuukauden oikaistu käyttökate laski hieman 99,2 (105,2) miljoonaan 
euroon.  

 
Investointien rahavirta oli -21,2 (-11,8) miljoonaa euroa. Muutos johtui 
pääasiassa Thermotechin 14,6 (0,0) miljoonan euron yritysostosta ja 
12,4 (8,0) miljoonan euron investoinneista aineettomaan ja aineelli-
seen käyttöomaisuuteen. Investointien rahavirtaa tasoitti 3,1 (0,7) mil-
joonan euron käyttöomaisuuden myynti, joka liittyi pääosin Purmo 
Group Ireland Ltd, Newcastle Westin tuotantolaitoksen myyntiin ja 2,7 
(0,0) miljoonan euron voittoon Kiinan tytäryhtiön luovutuksesta, joka 
oli seurausta siellä tapahtuvan tuotannon, myynnin ja jakelun päät-
tymisestä. 
 
Rahoitustoiminnan rahavirta oli -85,2 (-14,6) miljoonaa euroa, ja se 
koostui pääasiassa 95,0 miljoonan euron siltarahoituksen takaisin-
maksusta tammikuussa sekä lyhytaikaisen velkarahoituksen 25,0 mil-
joonan euron kasvusta. Toukokuussa maksettiin pääomapalautuk-
sen ensimmäinen erä 0,18 euroa C-sarjan osakkeelta ja 0,03 euroa F-
sarjan osakkeelta, yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Pääomapalautuk-
sen toinen erä 0,18 euroa C-sarjan osakkeelta ja 0,04 euroa F-sarjan 
osakkeelta maksettiin lokakuussa 2022 maksettiin, yhteensä 7,5 mil-
joonaa euroa.  
 
30.9.2022 nettovelka oli 288,3 (31.12:2021: 239,5) miljoonaa euroa ja 
omavaraisuusaste 40,8 (31.12.2021: 37,3) prosenttia. Edeltävien 12 kuu-
kauden oikaistun käyttökatteen suhde nettovelkaan oli 2,9 (31.12.2021: 
2,3).  
 
Katsauskauden lopussa konsernin likviditeetti koostui rahavaroista, 
jotka olivat yhteensä 53,1 (31.12.2021: 177,6) miljoonaa euroa. Rahavaro-
jen lasku koostui pääosin Virala Acquistion Company Oyj:n listautu-
misannissa keräämistä varoista, jotka käytettiin katsastuskauden 
alussa 95 miljoonan euron siltarahoituksen takaisinmaksuun. Yhtiöllä 
on 100,0 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta käy-
tössä oli 25,0 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on 80,0 miljoonan euron 
sitova valmiusluottolimiitti sekä 20,5 miljoonan euron tililimiitit tär-
keimmissä yhteistyöpankeissa.  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 431,1 (31.12.2021: 390,6) 
miljoonaa euroa. 
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Radiators-divisioona 
 
Purmo Groupin Radiators-divisioona on Euroopan johtava laaturadiaattorien valmistaja, jolla on maailmanlaajuisesti vahvoja paikallisia tuo-
temerkkejä. Kysyntää ohjaavat ensisijaisesti korjausrakentaminen ja kunnossapito (noin 60 prosenttia liikevaihdosta) s ekä uudisrakentaminen 
(noin 40 prosenttia liikevaihdosta). Divisioona tuottaa paneeli-, putki- ja sähköradiaattoreita, joita myydään pääosin asentajille tukkukauppi-
aiden kautta joko yksittäisinä tuotteina tai osana kokonaisia sisäilmastoratkaisuja. 

Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 2021 
Liikevaihto 110,1 132,6 -17 % 372,8 363,4 3 % 506,3 
Oikaistu käyttökate 9,2 15,2 -39 % 42,2 50,7 -17 % 66,0 
Oikaistu käyttökate, % 8,4 % 11,5 %  11,3 % 14,0 %  13,0 % 
Poistot ja arvonalentumiset -5,1 -5,6 -9 % -23,1 -16,6 39 % -21,1 

 

Markkinat 
Radiators-divisioonaan vaikutti kielteisesti kysynnän lasku ja jyrkkä 
toimitusketjun korjausliike Euroopassa kolmannella vuosineljännek-
sellä 2022. Peruskorjaus- ja uudisrakentamisen aktiviteetti oli heikkoa 
suurimmassa osassa Eurooppaa kolmannella vuosineljänneksellä. 
Myyntivolyymit kuitenkin kasvoivat yhtiön kasvumarkkinalla Kiinassa 
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ko-
ronarajoituksista huolimatta. Radiaattoreiden vaatimaton kysyntä 
Euroopassa oli pääosin seurausta negatiivisesta makrotalousympä-
ristöstä, jossa korkea inflaatio ja kasvava korkotaso haittasi rahoituk-
sen saamista peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Tukkukauppi-
aat jatkoivat neljänneksen aikana varastojen sopeuttamista alhai-
seen kysyntään, mikä myös rajoitti hieman hinnankorotuksia. 
 
Teräksen markkinahinta jatkoi laskuaan kolmannella vuosineljännek-
sellä, kun taas teräksen keskimääräinen markkinahinta Purmo Grou-
pille kasvoi neljänneksen aikana 10 prosenttia toiseen vuosineljän-
nekseen 2022 nähden. Radiators-divisioonassa markkinahinnan 
muutokset vaikuttavat pienellä viiveellä ennakko-ostosopimuksien 
kautta, jotka perustuvat edellisen neljänneksen keskimääräiseen 
markkinahintaan. Sopimuksia on solmittu pitkäaikaisten toimittajien 
kanssa toimitusten turvaamiseksi. Tästä johtuen teräksen alentunut 
markkinahinta kolmannella neljänneksellä tulee voimaan neljännellä 
vuosineljänneksellä 2022. 

Liikevaihto  
Heinä–syyskuussa 2022 Radiators-divisioonan liikevaihto laski 17 
prosenttia 110,1 (132,6) miljoonaan euroon. Tästä 19 prosenttia oli or-
gaanista laskua. Yritysostot eivät vaikuttaneet divisioonan liikevaih-
don kasvuun. Nettovaluuttavaikutus oli 2 prosenttia. 
 
Heikko kysyntä peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen osalta johti 
orgaanisten myyntimäärien noin 33 prosentin laskuun. Myyntihintoja 
korotettiin 14 prosenttia tasoittamaan myyntimäärien laskua, ja niillä 
myös osittain lievennettiin kustannusinflaatiota. 
 
Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä keskeisillä markki-
noilla kuten Italiassa ja Japanissa, kun taas liikevaihto laski suurim-
massa osassa Eurooppaa, sekä Idän ja Kaakkois-Idän myyntialueilla 

neljänneksen aikana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon nähden 
viime vuonna.  Suunniteltu luopuminen Venäjän liiketoiminnasta ja 
Ukrainan sota vaikuttivat edelleen voimakkaasti markkinatilantee-
seen ja liikevaihdon laskuun Itä-Euroopassa, rasittaen myös divisioo-
nan kannattavuutta. Haastavasta markkinatilanteesta riippumatta 
sähköradiaattoreiden liikevaihto kasvoi 1 prosentilla. Putkimallisten 
radiaattoreiden ja paneeliradiaattoreiden kysyntä sen sijaan laski 
vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen verrattuna. 
 
Tammi–syyskuussa 2022 Radiators-divisioonan liikevaihto kasvoi 3 
prosenttia 372,8 (363,4) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 1 
prosenttia. Myyntivolyymit laskivat 21 prosenttia, jota tasoitti myynti-
hintojen noin 22 prosentin korotus. Divisioonan liikevaihdon kasvusta 
1 prosentti tuli yritysostoista ja nettovaluuttavaikutus oli 1 prosentti. 

Kannattavuus  
Heinä–syyskuussa 2022 Radiators-divisioonan oikaistu käyttökate 
laski 39 prosenttia 9,2 (15,2) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate-
marginaali oli 8,4 (11,5) prosenttia.  
 
Oikaistu käyttökatemarginaali laski pääosin johtuen alhaisimmista 
tuotantotasoista, joka oli seurausta alhaisemmasta kysynnästä, sekä 
korkeammista raaka-ainekustannuksista, mukaan lukien teräksen 
hinta. Radiaattoreihin keskittyvät tuotantolaitokset jatkoivat sopeut-
tamistoimenpiteitään ottamalla käyttöön nopeita kustannussäästö-
toimia, joihin lukeutuivat myös työvoiman uudelleenjärjestelyt.  
 
Tammi–syyskuussa 2022 Radiators-divisioonan oikaistu käyttökate 
laski 17 prosenttia 42,2 (50,7) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate-
marginaali oli 11,3 (14,0) prosenttia. 

Katsauskauden keskeiset tapahtumat 
Joustavan, esteettisen ja helposti asennettavan radiaattorin, Purmo 
Flexin, laajentuminen jatkui tuotteen lanseerauksen myötä Saksassa. 
Radiators-divisioonan suurimman tuotantolaitoksen kehittäminen 
Puolan Rybnikissä jatkui suunnitellusti.  Myös Venäjän liiketoiminnasta 
luopuminen eteni katsauskaudella. Venäjän nykyinen tytäryhtiö toi-
mii itsenäisenä liiketoimintayksikkönä, ja toteuttaa myyntiä erillisellä 
paikallisella tuotemerkillä (EVRA). 
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ICS-divisioona 
 
Purmo Groupin Indoor Climate Systems (ICS) -divisioona tarjoaa kattavan valikoiman komponentteja, tuotteita ja järjestelmiä LVI-suunnitteli-
joille, rakennuttajille, asentajille ja tukkukauppiaille käytettäväksi pääasiassa asuinrakennuksissa ja laitoksissa. Kysyntää ohjaavat uudisraken-
taminen (noin 70 prosenttia liikevaihdosta) sekä rakennusten korjausrakentaminen, peruskorjaaminen ja kunnossapito (noin 30 p rosenttia 
liikevaihdosta). Tuotevalikoimaan kuuluu säteilylämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmät (RHC), johon kuuluu lattialämmitys, ilmalämmitys ja -jääh-
dytys mukaan lukien ilmastointijärjestelmät, lämpöpumput, puhaltimella varustetut konvektorit ja ilmanvaihto, vesikierto - ja kytkentäjärjestel-
mät sekä LVI-komponentit, kuten vesikiertoiset ja elektroniset säätimet ja patteriverkoston tasapainotusteknologia. 

Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos, % 1–9/2022 1–9/2021 Muutos, % 2021 
Liikevaihto 106,2 85,8 24 % 324,7 257,6 26 % 337,2 
Oikaistu käyttökate 12,4 11,9 4 % 40,6 34,1 19 % 43,7 
Oikaistu käyttökate, % 11,7 % 13,8 %  12,5 % 13,2 %  13,0 % 
Poistot ja arvonalentumiset -3,0 -2,3 30 % -8,6 -6,9 24 % -9,0 

 

Markkinat 
Kysyntä ICS-markkinoilla jatkui hyvänä useilla alueilla, kun taas joilla-
kin markkina-alueilla myyntiaktiviteetti laski kolmannella neljännek-
sellä. Heikentyneet taloudennäkymät vaikuttivat myyntiaktiviteetin 
laskuun. Sitä vastoin ja vastaten toista neljännestä 2022, Italian pe-
ruskorjaamisen markkinat kasvoivat jälleen vahvasti ja kehittyivät 
erittäin suotuisasti kolmannella vuosineljänneksellä rakennusten ja 
kotien energiatehokkuuteen tähtäävien, valtion kannustimien tuke-
mana. 
 
ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi tasaisesti ylittäen viime vuoden ta-
son kolmannella vuosineljänneksellä, kun taas keskeisten raaka-ai-
neiden, kuten EVOH:n (happisulullinen putki) ja puolijohteiden, jatku-
nut rajallinen maailmanlaajuinen tarjonta hidasti myynnin kasvua. 
Korkeat raaka-aine-, jakelu- ja energiakustannukset vaikuttivat ICS-
divisioonan kannattavuuteen kolmannella vuosineljänneksellä.  
 
Heikentyneistä taloudennäkymistä huolimatta kysyntä ICS:n kaikille 
tuotekategorioille, mukaan lukien matalan lämpötilan järjestelmät, 
uusiutuvan energian tuotteet ja kestävät ratkaisut, oli hyvällä tasolla. 

Liikevaihto 
Heinä–syyskuussa 2022 ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 24 pro-
senttia 106,2 (85,8) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 17 pro-
senttia. Divisioonan liikevaihdon kasvusta 7 prosenttia tuli Thermo-
techin liiketoiminnasta. Nettovaluuttakurssivaikutus oli 1 prosentti. 
 
Kasvua tukivat Italiassa jatkunut vahva kysyntä, ja korkeat myyntivo-
lyymit Pohjoismaissa. Volyymien kasvu saavutettiin aurinkopanee-
leissa, ilmalämpöpumpuissa ja kondenssikattiloissa. Haasteelliseen 
markkinaympäristöön nähden ICS-divisioonan liikevaihdon kasvu 
jatkui vahvana vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. 
 

Liikevaihdon kasvu oli vahvaa monilla markkinoilla, kuten Italiassa, 
Brasiliassa, Benelux-maissa ja Saksassa. Thermotech-liiketoiminnan 
osuus kokonaisliikevaihdosta jatkui vakaana ja se menestyi hyvin 
pohjoismaisilla ydinmarkkinoillaan. 
 
Tammi–syyskuussa 2022 ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 26 pro-
senttia 324,7 (257,6) miljoonaan euroon, josta orgaaninen kasvu oli 19 
prosenttia. Divisioonan liikevaihdon kasvusta 6 prosenttia muodostui 
Thermotechin kautta ja nettovaluuttavaikutus oli 1 prosentti. 

Kannattavuus 
Heinä–syyskuussa 2022 ICS-divisioonan oikaistu käyttökate kasvoi 4 
prosenttia 12,4 (11,9) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökatemargi-
naali oli 11,7 (13,8) prosenttia. 
 
Tuloskasvua vauhdittivat jatkunut korkea kysyntä Italiassa ja vahva 
tuotevalikoima. Thermotechin osuus oikaistusta käyttökatteesta oli 
noin 0,7 miljoonaa euroa (marginaali 12,0 %). Korkeasta inflaatiosta ja 
toimitusketjun rajoitteista seuranneet korkeat tuotannon kustannuk-
set vaikuttivat hienoisesti marginaaliin. Lisäksi operatiivisiin kustan-
nuksiin liittyvät markkinoinnin kulut kasvoivat COVID-19 rajoituksien 
poistuttua, ja vaikuttivat siten kolmannen neljänneksen 2022 kannat-
tavuuteen.  
 
Tammi–syyskuussa 2022 ICS-divisioonan oikaistu käyttökate kasvoi 
19 prosenttia 40,6 (34,1) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökatemar-
ginaali oli 12,5 (13,2) prosenttia. 

Katsauskauden keskeiset tapahtumat 
Pohjoismaiden myyntialueella toimiva Thermotechin liiketoiminta al-
koi tuottaa synergioita konsernille jakelemalla Purmo Groupin tuot-
teitta kolmannella neljänneksellä. 
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Investoinnit, yritysjärjestelyt, rakennemuutokset sekä T&K 
 

Investoinnit 
Investoinnit ilman yritysjärjestelyjä ja käyttöoikeusomaisuuseriä oli-
vat -5,1 (-2,7) miljoonaa euroa heinä–syyskuussa 2022. Investoinnit il-
man yritysjärjestelyjä ja käyttöoikeusomaisuuseriä olivat -12,4 (-11,3) 
miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2022. Investoinnit liittyivät pää-
asiassa strategisiin hankkeisiin ja kunnossapitoon. 

Yritysjärjestelyt 
Purmo Groupin tytäryhtiö, joka omisti kiinteistön ja maa-alueen Tian-
jinissa, Kiinassa, luovutettiin kolmannelle osapuolelle. Tytäryhtiön luo-
vutus oli seurausta siellä tapahtuvan tuotannon, myynnin ja jakelun 
päättymisestä. 
 
Purmo Group tiedotti 1.3.2022 ostaneensa pohjoismaisen lämmitys-
järjestelmiin erikoistuneen yhtiön TT Thermotech Intressenter AB:n 
koko osakekannan. Yhtiö valmistaa ja toimittaa räätälöityjä lattia-
lämmitysratkaisuja pohjoismaisille asiakkailleen. Thermotech rapor-
toidaan osana ICS-divisioonaa. Yritysosto tukee Purmo Groupin kas-
vustrategiaa tuomalla älyteknologiaa ICS-tarjontaan, tukemalla rat-
kaisumyyntiä ja vahvistamalla Purmo Groupin markkina-asemaa 
Pohjoismaiden lattialämmitysmarkkinoilla. 

Rakennemuutokset 
Maaliskuun 2022 lopulla Purmo Group päätti luopua liiketoiminnas-
taan Venäjällä. Yhtiön tavoitteena on myydä Venäjän liiketoiminta ja 
järjestäytyneesti siirtää se uudelle omistajalle kansainvälisen ja ve-
näläisen lainsäädännön mukaan. Liiketoiminnan luovutuksen jälkeen 
yhtiöllä ei ole enää tuotantoa eikä myyntiä Venäjällä.  Purmo Group 
on luokitellut Venäjän liiketoiminnan myytävänä olevaksi omaisuus-
eräksi, mikä johti 6,9 miljoonan euron kertaluontoiseen arvonalentu-
miseen ja alaskirjaukseen. Kirjanpidossa Venäjän liiketoiminta on esi-
tetty jatkuvana toimintona, koska se ei täytä lopetettujen toimintojen 
ehtoja. Vuonna 2021 Venäjän osuus Purmo Groupin liikevaihdosta oli 
alle 5 prosenttia.  

Tutkimus ja tuotekehitys 
Purmo Groupin tuotekehitys keskittyy älykkäiden LVI-laitteiden yhdis-
tämiseen yhtenäiseksi ja älykkääksi järjestelmäksi. Tuotannossa pa-
nostetaan materiaalien vähentämiseen, mukaan lukien tuotepak-
kaukset, sekä älykkääseen suunnitteluun, joka parantaa radiaatto-
rien lämpötehoa. Ohjauslaitteiden osalta Purmo Group jatkaa yhteis-
työtä verkostonsa kanssa. 
 
Konsernin strategian mukaisesti Purmo Groupin älytuotevalikoi-
massa keskityttiin katsauskaudella edelleen kolmeen strategiseen 
painopisteeseen: älykkyys, kestävä kehitys ja estetiikka.  
 
Purmo Groupin tutkimuksen ja tuotekehitykset (T&K) menot olivat 1,5 
(1,5) miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2022. Purmo Groupin tutki-
muksen ja tuotekehityksen menot olivat 5,0 (4,4) miljoonaa euroa 
tammi–syyskuussa 2022.  
 
Kolmannella neljänneksellä 2022 ICS-divisioona lanseerasi lattialäm-
mitykseen liittyvät paneelit Etelä-Eurooppaan. Paneeli sopii peruskor-
jaustarkoitukseen, siinä on tehokkaampi lämpöteho ja se on valmis-
tettu osittain kierrätetyistä materiaaleista.  
 
Radiators-divisioonan tuotekehityksessä keskityttiin kolmannen nel-
jänneksen aikana uusien radiaattorimallien kehittämiseen. Näihin  
lukeutuivat puhallinavuisteinen ja matalakustantainen radiaattori, 
jotka soveltuvat käytettäväksi ilmalämpöpumppujen kanssa. 
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Strategia  
 
Yhtiön kasvustrategian kolme peruspilaria ovat: 
 
(i) ratkaisumyynnin skaalaaminen kokonaisratkaisujen tarjoa-

miseksi aliedustetuilla markkinoilla, 
(ii) älykkäämpien, kestävämpien ja esteettisempien älytuotteiden 

lanseeraaminen ja toimittaminen, 
(iii) keskittyminen kasvumarkkinoihin merkittävimpien mahdolli-

suuksien saavuttamiseksi nykyisten markkinoiden ulkopuolella.  
 
Kasvua tuetaan mahdollisilla yritysjärjestelyillä, jotka edistävät kon-
solidaatiota, laajentumista sekä liiketoiminnan monipuolistamista. 
 
Strategiaa tukevat lisäksi liiketoiminnan tehostaminen (operational 
excellence) sekä panostaminen henkilöstöön ja yrityskulttuuriin.  
 
Katsauskauden jälkeen 5.10.2022 Purmo Group julkisti strategian no-
peuttamiseen tähtäävän ohjelman vahvistaakseen vuonna 2021 lan-
seeratun strategian toimeenpanoa. Ohjelma pitää sisällään laaja-
alaisia strategisia ja operatiivisia toimia, ja se keskittyy ensisijaisesti 
liikevaihdon kasvun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman pa-
rantamiseen ja tukee tammikuussa 2021 pörssiin listautumisen yh-
teydessä viestittyjen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saa-
vuttamista. 
 
Ohjelman ajoittuminen lieventää myös heikentyneitä talouden näky-
miä joillakin yhtiön markkinoilla. Vallitseva kehityssuunta kohti ener-
giatehokkaita sisäilmaratkaisuja säilyy edelleen vahvana. 
 
Tukeakseen strategian nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa, koh-
distaakseen resurssit vastaamaan strategista suuntaa ja vahvis-
taakseen asiakaskeskeisyyttä, yhtiö julkisti uuden organisaatioraken-
teen, joka astuu voimaan 1.1.2023. 

 
Uusi organisaatiorakenne koostuu kahdesta liiketoimintasegmen-
tistä: Climate Products & Systems, jonka myynti tapahtuu pääasialli-
sesti tukkukauppojen kautta sekä Climate Solutions, joka myy integ-
roituja ratkaisuja suoraan asentajille, joita palvelee yhtiön Emmeti-

liiketoiminta Etelä-Euroopassa ja Thermotech-liiketoiminta Pohjois-
maiden alueella. 
 
Purmo Groupin johtoryhmässä on jatkossa kolme uutta ja kolme 
olemassa olevaa roolia. Nykyinen Senior Vice President, Indoor Cli-
mate Solutions Mike Conlon nimitetään Senior Vice President-tehtä-
vään Climate Solutions -divisioonassa. Nykyinen Senior Vice Presi-
dent, Radiators Barry Lynch nimitetään Chief Commercial Officer -
tehtävään ja hän tulee johtamaan myyntiä, markkinointia ja tuote-
kehitystä Climate Products & Systems -divisioonassa. Nykyinen ta-
lousjohtaja Erik Hedin nimitetään Chief Operating Officer -tehtävään 
Climate Products & Systems -divisioonaan, ja johtamaan strategian 
nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa. Toimitusjohtaja John Peter 
Leesi ja henkilöstöjohtaja Linda Currie jatkavat nykyisissä tehtävis-
sään. Uuden talousjohtajan haku on aloitettu. 
 
Katsauskauden jälkeen 8.11.2022 Purmo Group tiedotti, että heikosta 
markkinasta johtuen yhtiö laajentaa aiemmin julkistettua strategian 
nopeuttamiseen tähtäävää ohjelmaa. Annualisoidun, oikaistun käyt-
tökatteen parannukset ovat 20 miljoonaa euroa (aiemmin 15 miljoo-
naa euroa) vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 
miljoonaa euroa (aiemmin 35 miljoonaa euroa) vuoden 2024 lop-
puun mennessä. 
 
Päivitetyt parannukset kannattavuuteen sisältävät sekä muuttuvia 
että kiinteitä kustannussäästöjä, pois lukien alueet, joissa markkinoi-
den kasvun oletetaan jatkuvan, mukaan lukien Italia, Brasilia ja Kiina. 
Lisäksi yhtiö arvioi tuotannon ja jakelun tehostamistoimenpiteiden 
nopeuttamista. 
 
Ohjelmaan liittyvien kustannusten odotetaan olevan arviolta 43 mil-
joonaa euroa (40 miljoonaa euroa), joista 33 miljoonaa euroa (30 
miljoonaa euroa) odotetaan syntyvän ennen vuoden 2023 loppua ja 
jäljelle jäävien kustannusten vuonna 2024. 
 

 

  



Purmo Group Oyj Tammi–syyskuu 2022  

 

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka 
 
Purmo Group on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan: 
 

Kasvu 
Purmo Groupin tavoitteena on markkinoiden kasvun ylittävä liike-
vaihdon orgaaninen kasvu. Lisäksi Purmo Group pyrkii huomattavaan 
epäorgaaniseen kasvuun yritysostoin. 
 
Heinä–syyskuussa 2022 orgaaninen liikevaihto laski 5 prosenttia, kun 
kokonaisliikevaihto laski 1 prosentin 216,3 (218,5) miljoonaan euroon. 
Liikevaihdon lasku oli seurausta heikentyneistä taloudennäkymistä, 
siitä johtuvasta kysynnän laskusta ja jyrkästä toimitusketjun korjaus-
liikkeestä Radiators-divisioonassa. 

Kannattavuus 
Purmo Groupin tavoitteena on yli 15 prosentin oikaistu käyttökate-
marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
 
Heinä–syyskuussa 2022 oikaistu käyttökatemarginaali oli 9,1 (11,6) 
prosenttia. Käyttökatemarginaalin lasku johtui matalammista tuo-
tanto- ja myyntivolyymitasoista Radiators-divisioonassa, sekä korke-
ammista raaka-ainekustannuksista ja vähäisemmistä hinnankoro-
tuksista molemmissa divisioonissa. 
 
Strateginen muutos ratkaisuliiketoiminnaksi sekä katsauskauden jäl-
keen julkistetun strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman 

odotetaan parantavan kannattavuutta kohti 15 prosentin oikaistua 
käyttökatemarginaalia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Velkaantumisaste 
Tavoitteena on pitää velkaantumisaste alle kolminkertaisena verrat-
tuna korolliseen nettovelkaan suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen 
jatkuvalla 12 kuukauden ajanjaksolla. Velkaantumisaste voi kuitenkin 
väliaikaisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen tai uudel-
leenjärjestelyjen yhteydessä.  
 
Syyskuun 2022 lopussa nettovelka/oikaistu käyttökate oli 2,9 (1,1). Vel-
kaantumisasteen kasvu johtui korkeammasta nettovelan tasosta, 
jota kasvatti 280 miljoonan euron rahoitus Virala Acquisition Com-
pany Oyj:n and Purmo Group Oy:n sulautumiseen liittyen.    

Osinko 
Purmo Groupin tavoitteena on jakaa vähintään 40 prosenttia vuotui-
sesta nettotuloksesta osinkoina tai pääomapalautuksena puolivuo-
sittain, huomioiden kuitenkin ensin konsernin tuloskehitys, taloudelli-
nen asema ja tulevat kasvumahdollisuudet. 
 
Tilikaudelta 2021 Purmo Group jakoi pääomanpalautuksena yh-
teensä 44 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta ilman IFRS 2:n mu-
kaista sulautumisen vaikutusta. 

 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022
 
Purmo Groupin markkinaympäristö on heikentynyt kolmannella vuo-
sineljänneksellä ja viimeisen vuosineljänneksen alussa, erityisesti Ra-
diators-divisioonassa. Markkinanäkymät säilyvät haastavina loppu-
vuoden aikana meneillään olevasta Euroopan rakennusmarkkinoi-
den laskusta johtuen. Ukrainan sota on myös vaikuttanut kysyntään 
Itä-Euroopassa, ja erityisesti Venäjällä. Välttämättömät hinnankoro-
tukset, joiden tarkoituksena on kompensoida heikentynyttä kysyntää, 
on otettu käyttöön, mutta niiden toteutuminen on viivästynyt.  
 
Tämän vuoksi Purmo Group päivitti koko vuoden ohjeistustaan oi-
kaistulle käyttökatteelle vuodelle 2022 8.11.2022: 
 
Purmo Group odottaa vuoden oikaistun käyttökatteen laskevan vuo-
teen 2021 nähden (103,9 miljoonaa euroa) ja asettuvan 88–96 miljoo-
nan euron välille. Ohjeistus liikevaihdon osalta säilyy ennallaan: Vuo-
delle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 
verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). 
 
 
 

Edellinen ohjeistus, joka annettiin 11.8.2022: 
 
Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 
2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen 
odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla (103,9 miljoonaa euroa), muut-
tuen enintään 5 prosenttia edellisestä vuodesta. 
 
Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen epävarmat johtuen meneil-
lään olevasta Euroopan rakentamisen markkinoiden laskusta, joka on 
seurausta kuluttajien luottamuksen heikkenemisestä uusien sisäil-
maprojektien käynnistämisen osalta, korkeammista raaka-ainekus-
tannuksista ja kohonneista koroista. Ukrainan sodan aiheuttamalla 
geopoliittisella kriisillä on edelleen vaikutusta joillakin Purmo Groupin 
markkinoilla. Toimitusketjun rajoitteet ja raaka-aineiden hintainflaa-
tio jatkuvat, mutta Purmo Group jatkaa niiden vaikutusten lieventä-
mistä. Joillakin alueilla on edelleen haasteita ja tilanne voi muuttua. 
Purmo Group jatkaa aktiivisesti tilanteen hallintaa esimerkiksi nosta-
malla tarvittaessa myyntihintoja kustannusinflaation kompensoi-
miseksi ja toimitusketjun rajoitusten lieventämiseksi. Konserni keskit-
tyy myös operatiiviseen tehokkuuteen loppuvuoden 2022 aikana. 
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Kestävä kehitys  
 
Purmo Groupin lähestymistapa kestävään kehitykseen on ”täydellinen välittäminen” ja sen tarkoituksena on olla laaja-alainen, läpinäkyvä, 
konkreettinen, mitattava ja tehokas. Kestävä kehitys kattaa neljä keskeistä osa-aluetta: Tuotanto, eli miten tuotamme; Ratkaisut, eli mitä 
tuotamme; Ihmiset: tarkoittaen työntekijöitämme; ja Yhteisöt eli ympäröivät yhteiskunnat. 
 
Purmo Group edistyi hyvin kestävän kehityksen tavoitteisiinsa näh-
den vuoden kolmannella neljänneksellä 2022. Tähän kehitykseen si-
sältyi Tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettaminen, toi-
mintojen energiatehokkuusparannukset ja EU-taksonomian mukais-
ten tuotteiden sekä ratkaisuiden analyysin valmistuminen. 
 

Tuotanto  

Hiili-intensiteetti parani 10 prosenttia ja oli 86,6 (95,9) . Scope 1- ja 
Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt laskivat 11 prosenttia 18 729 
(20 946) tCO2e:iin, mikä johtui pääasiassa vähäisemmistä tuotanto-
määristä. 
 

Ratkaisut  
Purmo Groupin EU-taksonomian mukaisuuteen perustuva arviointi 
on käynnissä. Arvioinnin tuloksena syntyy kestävän kehityksen rapor-
tointimalli, joka määrittää kuinka kestäviä Purmo Groupin toiminnot 
ja tuotteet ovat. Tiedot arvioinnista julkaistaan vuosikertomuksen 
2022 yhteydessä.   
 

Ihmiset  
Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla työtapaturmataajuus (LTIFR, 
Lost Time Injury Frequency Rate) laski 58 prosenttia ja oli 3,0 (7,1). Tur-
vallisuushavaintojen määrä kasvoi 15 prosenttia ja oli 246 (214). 

Yhteisöt  
Purmo Groupin työntekijät tekivät vuoden 2022 kolmannella neljän-
neksellä 1 945 tuntia (N/A) vapaaehtoistyötä paikallisyhteisöille. 
 

Muut merkittävät toimet  
Purmo Group on julkisesti sitoutunut Tieteeseen perustuvien ilmasto-
tavoitteiden asettamiseen. Nämä tavoitteet luovat yhtiölle selkeän 
tien kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi Pariisin ilmastotavoittei-
den mukaisesti, jossa Eurooppa saavuttaa nollatason kasvihuone-
päästöissä viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Ilmastotavoitteiden 
tarkoituksena on rajata maapallon lämpeneminen 1,5 °C:een tai sen 
alle. Purmo Groupin tavoitteena on jättää tavoitteet arvioitavaksi 
neljännellä vuosineljänneksellä 2022 ja saada hyväksyntä tavoitteille 
vuonna 2023.  
 
Purmo Groupin vastuullisuusraportoinnille suoritettiin kolmannella 
neljänneksellä kuiluanalyysi, jolla yhtiön raportointi yhdenmukaiste-
taan Global Reporting Initiative (GRI) -standardien mukaiseksi.  
 
Purmo Groupin kestävän kehityksen strategiasta on lisätietoa  yhtiön 
verkkosivuilla.

 
Avainluvut 
 7–9/2022 7–9/20217) Muutos, % 1–9/2022 1–9/20217) Muutos, % 2021 
Tuotanto        
Scope 1 ja 2 -kasvihuonepäästöt, tCO2e1) 18 729 20 946 -11 % 61 950 65 472 -5 % 86 780 
Scope 3 -kasvihuonepäästöt hankitusta te-
räksestä, tCO2e2) 64 453 98 616 -35 % 230 811 282 179 -18 % 377 698 
Scope 1 ja 2 hiili-intensiteetti3) 86,6 95,9 -10 % 88,8 105,4 -16 % 102,9 
Ratkaisut        
Asiakkaiden suositteluindeksi, cNPS4) N/A N/A N/A 34 N/A N/A N/A 
Asiakkaiden kestävän kehityksen suositteluin-
deksi, sNPS5) N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A 
Ihmiset        
Työtapaturmataajuus, LTIFR6) 3,0 7,1 -58 % 4,1 5,8 -29 % 5,2 
Turvallisuushavaintojen määrä 246 214 15 % 868 758 15 % N/A 
Tapaturmien määrä 4 11 -64 % 18 27 -33 % 32 
Naisten osuus ylimmistä johtotehtävistä, % 28 % N/A  27 % 18 %  24 % 
Yhteisöt        
Vapaaehtoistyötunteja  1 945 N/A N/A 3 827 N/A N/A N/A 

 

1)Sähkön ja kaasun hankintajakaumaan perustuvat markkinapohjaiset kasvihuonekaasupäästöt Purmo Groupin tuotantomaissa.  
2)2021 World Steel Associationin tiedot 1,89 tCO2e tuotettua hiiltä jokaista valettua raakaterästonnia kohti.  
3)tCO2e/liikevaihto milj. euroa. 
4)Esitetty kysymys: ”Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit <Purmon brändiä> ystävälle tai kollegalle?”  
5)Esitetty kysymys: ”Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit <Purmon brändiä> ystävälle tai kollegalle johtavana kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajana?” 
6)Työtapaturmien taajuus eli työpaikan poissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti (LTIFR). 
7)Tietyt tiedot vertailukaudelta eivät ole saatavilla, sillä tiedonkeruu näiden vastuullisuuden osa-alueiden osalta alkoi vasta vertailukauden jälkeen.   

https://investors.purmogroup.com/wp-content/uploads/2022/03/Purmo_Vuosikertomus_2021_250322final.pdf
https://investors.purmogroup.com/wp-content/uploads/2022/03/Purmo_Vuosikertomus_2021_250322final.pdf
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Osakkeet ja osakkeenomistajat  
 

Osakepääoma, osakkeiden lukumäärä ja osak-
keenomistajat 
 30.9.2022 
C-sarjan osakkeiden lukumäärä 41 046 310 
F-sarjan osakkeiden lukumäärä 1 565 217 

 
Purmo Group Oyj:llä on kaksi osakelajia, joista C-sarjan osakkeet on 
listattu ja F-sarjan osakkeet (perustajaosakkeet) ovat Purmo Group 
Oyj:n (entisen Virala Acquisition Company Oyj:n) perustajaosakkaan 
Virala Oy Ab:n hallussa. Yhtiön F-sarjan osakkeisiin sovelletaan yhtiö-
järjestyksen mukaisia lunastus- ja suostumuslausekkeita, jotka rajoit-
tavat oikeutta siirtää tai hankkia F-sarjan osakkeita.  
 
Raportointikauden lopussa ulkona olevien osakkeiden määrä oli  
41 046 310 C-sarjan osaketta ja 1 565 217 F-sarjan osaketta. Yhtiön re-
kisteröity osakepääoma 30.9.2022 oli 3 080 000 euroa. Yhtiöllä ei ole 
hallussaan omia osakkeitaan. Kaupankäynti Purmo Group Oyj:n C-
osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 3.1.2022.  
 
Purmo Group Oyj tiedotti 7.9.2022 konserniyhtiöiden avainhenkilöille 
suunnatusta osakeannista. Yhteensä 66 403 Purmo Group Oyj:n 
avainhenkilöille suunnatussa osakeannissa merkittyä yhtiön uutta C-
sarjan osaketta hyväksyttiin. Uudet osakkeet rekisteröitiin 25.10.2022 
kaupparekisteriin. Kauppa-rekisteriin merkinnän jälkeen Purmo 
Group Oyj:n C-sarjan osakkeiden määrä nousi 41 112 713 osakkeeseen 
ja jonka seurauksena osakkeiden yhteismäärä on 42 677 930 osa-
ketta, sisältäen 1 565 217 F-sarjan osaketta. Uudet osakkeet tuottivat 
osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.  C-sarjan 
osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä 
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 26.10.2022 alkaen. 
 
Viisi suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2022 olivat Rettig Group Oy Ab 
(61,80 prosenttia), Virala Oy Ab (15,14 prosenttia), Ahlström Invest B.V. 
(2,81 prosenttia), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (2,34 pro-
senttia) ja Jussi Capital Oy (1,44 prosenttia). 
 

Hallituksen valtuutukset 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.4.2022 hallituksen päättämään 
enintään 8 000 000 C-sarjan osakkeen antamisesta ja osakeyhtiö-
lain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien C-sarjan osakkeisiin oikeuttavien eri-
tyisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.  
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kai-
kista C-sarjan osakkeista. Kannustin ja palkitsemisjärjestelmiin voi-
daan käyttää kuitenkin enintään 25 prosenttia valtuutuksesta, eli 
enintään 2 000 000 C-sarjan osaketta (mukaan lukien erityisten oi-
keuksien perusteella saatavat osakkeet).  
 
Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 4 000 000 yhtiön omien C-sarjan osakkeiden hankkimisesta 
ja niiden pantiksi ottamisesta. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen 

omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakemäärä on noin 10 pro-
senttia yhtiön kaikista C-sarjan osakkeista.  
 
Valtuutuksia voidaan käyttää muun muassa Purmo Groupin pää-
omarakenteen parantamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjeste-
lyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, kannustin- ja palkitsemisjär-
jestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutukset 
ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
asti, kuitenkin viimeistään 30.6.2023 asti. 

Liputusilmoitukset 
Purmo Group Oyj vastaanotti liputusilmoituksen Virala Oy Ab:ltä kat-
sauskaudella. Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n omistamien Purmo 
Group Oyj:n osakkeiden ja äänten yhteismäärä osakehankintojen 
johdosta nousi 15,09 prosenttiin kaikista Purmo Group Oyj:n rekiste-
röidyistä osakkeista 17.8.2022. Lisätietoja liputusilmoituksista yhtiön 
verkkosivuilla. 

Johdon liiketoimet 
Purmo Groupin johdon liiketoimet on julkaistu pörssitiedotteina, ja ne 
ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla. 

Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä 
 1.1.–30.9.2022 
Ylin, euroa 15,65 
Alin, euroa 9,02 
Painotettu keskikurssi 11,07 
Päätöskurssi, euroa, 30.9.2022 9,94 
Markkina-arvo, C-osakkeet, miljoonaa 
euroa, 30.9.2022 408,0 
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https://investors.purmogroup.com/fi/osake/liputusilmoitukset/
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Hallinnointi  
 

Henkilöstö 
Konsernin keskimääräinen henkilöstön lukumäärä tammi–syys-
kuussa kokopäiväiseksi muutettuna oli 3 499 (3 329). Katsauskauden 
lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 3 425 (3 440). Muutos 
keskimääräisen henkilöstön lukumäärässä kokopäiväiseksi muutet-
tuna johtui pääosin TT Thermotech Intressenter AB:n hankinnasta.  

Muutokset johtoryhmässä 
4.7.2022 Barry Lynch nimettiin Radiators-divisioonan johtajaksi ja joh-
toryhmän jäseneksi. Hän jatkoi yhtiön jättäneen Tomasz Taraburan 
tehtäviä. 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 
20.7.2022 Purmo Group tiedotti, että yhtiön hallitus on päättänyt uu-
desta yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestel-
mästä. Suoritusperusteinen lisäosakejärjestelmä kattaa vuodet 
2022–2027 ja sen tarkoituksena on nostaa yhtiön arvoa pitkällä aika-
välillä yhdistämällä osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoit-
teet ja tarjoamalla avainhenkilöille kilpailukykyisen kannustinjärjes-
telmän, joka perustuu osakeomistukseen ja hyvään suoriutumiseen.  
 
27.9.2022 Purmo Group tiedotti, että hallitus hyväksyi henkilöstöan-
nissa yhteensä 66 403 uuden osakkeen merkinnän. Osakkeen mer-
kintähinta 10,23 euroa osakkeelta perustui yhtiön osakkeen vaihdolla 
painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 12.7.-
5.9.2022. Osakkeiden merkintähinta oli yhteensä 679 302,69 euroa. 
 
Järjestelmän ansaintakriteeri on Purmo Groupin C-sarjan osakkeen 
kokonaistuotto (Total Shareholder Return), minkä hallitus päättää. 
Vähimmäisarvo palkkion maksulle on 16,00 euroa, ja maksimipalkkion 
voi ansaita, kun osakkeen arvo saavuttaa 24,00 euroa. Kannustinjär-
jestelmän aikana maksetut osingot ja pääomanpalautukset huomi-
oidaan arvonmäärityksessä.  
 
Palkkio maksetaan sekä Purmo Groupin C-sarjan osakkeina, että kä-
teisenä, jolla katetaan verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut, 
jotka syntyvät palkkion vastaanottamisesta. Kannustinjärjestelmän 
maksettavat palkkiot sisältäen maksettavan käteisosuuden vastaa-
vat enintään arviolta 1 500 000 Purmo Groupin C-sarjan osakkeen ar-
voa. Lopullinen palkkio-osakkeiden määrä on riippuvainen osallistu-
jan henkilökohtaisesta omistusosuudesta ja henkilökohtaisten ta-
voitteiden saavuttamisesta.  
 
Purmo Group on rahoittanut C-sarjan osakkeiden merkintöjä tarjoa-
malla osallistujille korollista lainaa, joka on enintään 50 prosenttia 
merkittyjen osakkeiden merkintäarvosta. Osallistujat ovat pantan-
neet merkityt osakkeet vakuudeksi velvollisuuksiensa suorittamisesta 
sovitun lainasopimuksen mukaisesti. 
 
Ansaintajakso kattaa tilikaudet 2022–2025, jonka jälkeen palkkion 
maksukausi on tilikaudet 2026–2027. Ohjelmaan osallistujia on yh-
teensä 29 henkilöä.  
 
Purmo Group Oyj:n palkitsemispolitiikka on nähtävillä yhtiön verkko-
sivuilla yhtiön verkkosivuilla. 
 

Yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2022. Yhtiökokous vahvisti yh-
tiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuo-
delta 2021 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2021 aikana toi-
mineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti 
myös palkitsemispolitiikan. Kaikki päätökset ovat nähtävillä yhtiön 
verkkosivuilla.  
 
Pääomanpalautus 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 maksetaan pääomanpalau-
tusta 0,36 euroa C-sarjan osakkeelta kahdessa erässä ja että F-sar-
jan osakkeille maksetaan pääomanpalautusta kahdessa erässä yh-
tiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti 
ja sen seurauksena, että ensimmäinen osakkeen hintaraja F-sarjan 
osakkeiden muuntamiseksi C-sarjan osakkeiksi ylittyi syyskuussa 2021, 
ja ottaen huomioon F-sarjan osakkeiden lukumäärän laimentumisen 
uusien C-sarjan osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 1.3.2022, F-sarjan 
osakkeilla oli katsauskauden lopussa oikeus 0,69 prosenttia vastaa-
vaan varojen jakoon C-sarjan osakkeille ehdotetusta pääomanpa-
lautuksesta, mikä vastaa 0,07 euron pääomanpalautusta F-sarjan 
osakkeelta.  
 
Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä oli 0,18 euroa C-sarjan osak-
keelta ja 0,03 euroa F-sarjan osakkeelta. Pääomanpalautuksen en-
simmäinen erä maksettiin 4.5.2022. Pääomanpalautuksen toinen erä 
oli 0,18 euroa C-sarjan osakkeelta ja 0,04 euroa F-sarjan osakkeelta. 
Toisen erän maksupäivä oli 3.10.2022.  
 
Hallituksen palkitseminen 
Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti:  puheenjohta-
jan vuosipalkkio on 92 000 euroa, varapuheenjohtajalla 53 000 euroa, 
hallituksen valiokuntien puheenjohtajilla 53 000 euroa ja muilla halli-
tuksen jäsenillä 48 000 euroa vuodessa.  
 
Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia käytetään C-osakkeiden hankki-
miseen hallituksen jäsenten nimissä ja heidän puolestaan. Loput 
vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Vuosipalkkio maksetaan suh-
teessa hallituksen jäsenen tosiasiallisen toimikauden pituuteen. 
 
Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: 
600 euroa jokaiselta hallituksen jäsenen asuinvaltiossa pidettävältä 
kokoukselta; 1 200 euroa jokaiselta kokoukselta, jota ei ole pidetty jä-
senen asuinvaltiossa, mutta joka on kokoontunut asuinvaltioon näh-
den samalla mantereella; 2 400 euroa jokaiselta kokoukselta, joka on 
pidetty jäsenen asuinvaltioon nähden eri mantereella; tai 600 euroa 
jokaiselta puhelimen tai muun virtuaalisen kommunikointivälineen 
välityksellä pidetyltä kokoukselta. 
 
Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 
maksetaan palkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille 
suoritetaan myös kohtuullinen korvaus hallituksen ja valiokuntien 
työhän liittyvästä matkustamisesta, majoituksesta sekä muista ku-
luista yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti. 
 

  

https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/palkitseminen/
https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/
https://investors.purmogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokoukset/
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Hallitus 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on 
seitsemän. Tomas von Rettig, Matts Rosenberg, Alexander Ehrnrooth, 
Catharina Stackelberg, Carlo Grossi, Carina Edblad ja Jyri Luomakoski 
valittiin uudelleen hallitukseen toimikaudeksi, joka jatkuu ensi vuoden 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.  Yhtiökokous valitsi 
Tomas von Rettigin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matts Rosenber-
gin varapuheenjohtajaksi. 
 
Hallituksen valtuutukset 
Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset on esitetty osiossa ”Osak-
keet ja osakkeenomistajat”.  

Hallituksen valiokunnat 
Purmo Group Oyj:n hallitus nimitti seuraavat henkilöt valiokuntiinsa 
perustavassa järjestäytymiskokouksessaan 25.4.2022: 

• Tarkastusvaliokunta: Jyri Luomakoski (puheenjohtaja), 
Matts Rosenberg, Alexander Ehrnrooth 

• Yritysjärjestelyvaliokunta: Matts Rosenberg (puheenjoh-
taja), Alexander Ehrnrooth, Carlo Grossi  

• Palkitsemisvaliokunta: Tomas von Rettig (puheenjohtaja), 
Catharina Stackelberg, Carina Edblad 

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
Kesäkuussa 2022 Purmo Group Oyj:n kolme suurinta osakkeenomis-
tajaa valitsi nimitystoimikuntaan seuraavat henkilöt: 

• Matts Rosenberg (puheenjohtaja) 
• Alexander Ehrnrooth 
• Peter Seligson 

 

Lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät 
Koronaviruspandemian aikana alkaneet maailmanlaajuiset toimi-
tusketjuhäiriöt vaikuttavat Purmo Groupiin. Tähän liittyy edelleen 
epävarmuustekijöitä, ja se voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön tuotteiden 
kysyntään ja toimituskykyyn sekä rahoituksen saatavuuteen. COVID-
rajoitukset erityisesti Kiinassa saattavat vaikuttaa Purmo Groupin lii-
ketoimintaan. Purmo Group on kyennyt hallitsemaan toimintaansa 
kohdistuneita haitallisia vaikutuksia, ja haasteiden vaikutus raaka-ai-
neiden ja komponenttien saatavuuteen asiakkaiden tilauksia varten 
on ollut vähäinen.  
 
Purmo Groupin kustannuksiin on vaikuttanut hyödyke-, energia- ja lo-
gistiikkapalvelujen hintojen nousu, joka johtuu muun muassa hyödyk-
keiden kysynnän maailmanlaajuisesta jyrkästä kasvusta sekä toimi-
tusketjuhäiriöistä. Yritys on pystynyt hallitsemaan kannattavuutta to-
teuttamalla myyntihintojen korotukset kohtuullisella viiveellä. Inflaa-
tio Purmo Groupin päämarkkinoilla on tällä hetkellä kaikkien aikojen 
korkeammalla tasolla, eikä ole selvää ohjeistusta siitä, hidastuuko in-
flaatio lähitulevaisuudessa. Raaka-aineiden ja hyödykkeiden, mu-
kaan lukien energian, sekä rahdin hintojen vaihtelut sekä raaka-ai-
neiden, hyödykkeiden, työvoiman ja kuljetusten saatavuuden ongel-
mat voivat vaikuttaa negatiivisesti kannattavuuteen ja toimintaan 
yleisesti.  
 
Purmo Groupin tuotteiden lyhyen aikavälin kysyntä riippuu rakennus-
alan syklisestä kysynnän vaihtelusta erityisesti uudisrakentamisessa, 
minkä lisäksi volyymit ja kannattavuus voivat vaihdella muun 

muassa taloudellisten suhdanteiden ja kiinteistöinvestointien mää-
rän seurauksena. 
 
Purmo Groupin kansainvälisen liiketoiminnan vuoksi epäsuotuisat 
vaihtelut valuuttakursseissa, erityisesti Puolan zlotyssä, Ruotsin kruu-
nussa, Romanian leussa ja Britannian punnassa, voivat vaikuttaa hai-
tallisesti yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, tulokseen, 
tulevaisuudennäkymiin tai osakekurssiin. Purmo Groupin rahoituspo-
litiikan mukaisesti konserni suojaa kunakin ajankohtana keskimäärin 
40–70 prosenttia arvioidusta nettomääräisestä valuuttakurssipo-
sitiostaan seuraavien 15 kuukauden aikana ennakoitujen myyntien ja 
ostojen osalta. 
 
Ilmastonmuutokseen liittyvät vaikutukset tarkoittavat, että Purmo 
Groupin on kehitettävä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden odo-
tuksia ja ovat muun muassa energiatehokkuutta ja tuotteiden elin-
kaarivaatimuksia koskevien kasvavien vaatimusten mukaisia. Enna-
koivien, tehokkaiden ja oikeiden toimenpiteiden myötä Purmo Group 
pystyy hyödyntämään odotuksiin ja vaatimuksiin liittyviä liiketoimin-
tamahdollisuuksia. Purmo Groupilla on kestävän kehityksen strategia 
ja toiminto. Siirtymällä kestävämpiin energiamuotoihin uskotaan ole-
van kiihdyttävä vaikutus matalalämpöisiin järjestelmiin ja ratkaisui-
hin, jotka ovat yhteensopivia muiden kuin fossiilisten energialähtei-
den kanssa, ja siirtymä on mahdollisuus Purmo Groupin ratkaisu-
myyntistrategian toteuttamiselle. Markkinoiden välillä on eroja, 
kuinka siirtymä tulee vaikuttamaan tuotevalikoiman kysyntään. 
Purmo Group on kuitenkin hyvässä asemassa hallitsemaan muu-
tosta ja hyödyntämään mahdollisuuden sen laajan tuoteportfolion 
tuella. 
 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 monet maat ovat 
asettaneet Venäjälle taloudellisia pakotteita. Purmo Groupilla on 
noin 250 työntekijää Venäjällä ja oli kaksi freelance-työntekijää Uk-
rainassa Kiovassa. Purmo Group on usean vuoden ajan vienyt tuot-
teitaan molempiin maihin. Vuonna 2021 yhtiö perusti Venäjälle han-
kinnan ja tuotannon toiminnot sekä uutta myyntiä hankkimalla 
Bosch-konsernilta 51 % osuuden alankomaalaisesta holdingyhtiöstä 
Euroradiators Holding B.V:stä, joka omistaa venäläisen Evroradiators 
LLC:n. Ennen kuin Venäjän toiminnot keskeytettiin, myynti perustui 
sekä Puolan tuotantoon että kasvavasta määrin omaan paikalliseen 
tuotantoon. Ukrainan tuonnin osuus konsernin kokonaismyynnistä 
vuonna 2021 oli alle 1 prosentti ja Venäjän alle 5 prosenttia. 31 maalis-
kuuta 2022 Purmo Group teki päätöksen vetäytyä liiketoimista Venä-
jällä. 
 
Taloudellisen suhdanteen laskulla Ukrainassa on ollut merkittävä ne-
gatiivinen vaikutus Purmo Groupin tuotteiden kysyntään Ukrainassa. 
Yhtiö keskeytti kaikki toimitukset Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen, 
mutta on myöhemmin jatkanut niitä silloin kun se on ollut mahdol-
lista. Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yritystemme terveys ja 
turvallisuus ovat, kuten aina, etusijalla. 
 
Sodan vaikutuksia muihin kuin Venäjän ja Ukrainan markkinoihin on 
vaikea arvioida. Hyökkäyksen jälkeen teräksen hinta nousi nopeasti, 
mutta laski merkittävästi kesän aikana. On olemassa riski, että yksi-
tyiset ja/tai kaupalliset toimijat jatkavat investointipäätöksien siirtä-
mistä tai perumista korkean inflaation, nousevien korkojen ja/tai ylei-
sen taloudellisen epävarmuuden vuoksi.  
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
5.10.2022 Purmo Group tiedotti strategian nopeuttamiseen tähtää-
västä ohjelmasta, jolla se vahvistaa vuonna 2021 lanseeratun strate-
gian toimeenpanoa. Ohjelma pitää sisällään laaja-alaisia strategisia 
ja operatiivisia toimia, ja se keskittyy ensisijaisesti liikevaihdon kas-
vun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman parantamiseen ja tu-
kee tammikuussa 2021 pörssiin listautumisen yhteydessä viestittyjen 
pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.  
 
Strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman yhteydessä yhtiö 
julkisti uuden organisaatiorakenteen, joka astuu voimaan 1.1.2023. Uusi 
organisaatiorakenne tukee ohjelman toteuttamista, sillä kohdiste-
taan resurssit vastaamaan strategista suuntaa ja vahvistetaan 
asiakaskeskeisyyttä. Uusi organisaatio perustuu kahteen liiketoimin-
tadivisioonaan: Climate Products & Systems ja Climate Solutions. 
 
Purmo Group raportoi uuden organisaatiorakenteen mukaisesti en-
simmäisestä vuosineljänneksestä 2023 alkaen. Uudet raportointiseg-
mentit tulevat olemaan Climate Products & Systems sekä Climate 
Solutions. Yhtiö julkaisee oikaistut vertailukauden luvut uusille seg-
menteille hyvissä ajoin ennen tammi–maaliskuun 2023 osavuosikat-
sauksen julkistamista. 
 
8.11.2022 Purmo Group tiedotti, että heikosta markkinasta johtuen yh-
tiö laajentaa aiemmin julkistettua strategian nopeuttamiseen täh-
täävää ohjelmaa. Annualisoidun, oikaistun käyttökatteen 

parannukset ovat 20 miljoonaa euroa (aiemmin 15 miljoonaa euroa) 
vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa eu-
roa (aiemmin 35 miljoonaa euroa) vuoden 2024 loppuun mennessä. 
 
Päivitetyt parannukset kannattavuuteen sisältävät sekä muuttuvia 
että kiinteitä kustannussäästöjä, pois lukien alueet, joissa markkinoi-
den kasvun oletetaan jatkuvan, mukaan lukien Italia, Brasilia ja Kiina. 
Lisäksi yhtiö arvioi tuotannon ja jakelun tehostamistoimenpiteiden 
nopeuttamista. 
 
Ohjelmaan liittyvien kustannusten odotetaan olevan arviolta 43 mil-
joonaa euroa (40 miljoonaa euroa), joista 33 miljoonaa euroa (30 
miljoonaa euroa) odotetaan syntyvän ennen vuoden 2023 loppua ja 
jäljelle jäävien kustannusten vuonna 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

 
 
 
Helsingissä, 9.11.2022 
Purmo Group Oyj:n hallitus 
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Konsernin tiivistetyt taloudelliset tiedot 

Konsernin tuloslaskelma 
Milj. euroa Liitetieto 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 2021 
Liikevaihto 3 216,3 218,5 697,5 621,0 843,6 
Hankinnan ja valmistuksen kulut  -171,0 -170,4 -537,6 -470,3 -645,5 
Bruttokate  45,3 48,1 159,9 150,7 198,1 
       
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -21,2 -18,4 -65,9 -56,1 -78,3 
Hallinnon kulut  -12,4 -11,3 -37,1 -33,3 -42,0 
Tutkimus- ja kehitysmenot  -1,5 -1,5 -5,0 -4,4 -5,9 
Muut tuotot  1,8 0,6 4,0 1,5 2,6 
Muut kulut  -1,6 -8,6 -15,3 -13,1 -71,0 
Operatiiviset kulut  -34,8 -39,2 -119,3 -105,4 -194,6 
       
Liikevoitto  10,5 8,9 40,5 45,3 3,5 
       
Rahoitustuotot  2,3 0,5 4,7 0,8 1,1 
Rahoituskulut  -6,6 -2,7 -14,8 -6,7 -9,7 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  -4,3 -2,2 -10,1 -5,9 -8,6 
       
Tulos ennen veroja  6,2 6,8 30,4 39,5 -5,1 
       
Tuloverot 4 -0,9 -3,2 -10,2 -11,6 -13,7 
Tilikauden tulos  5,3 3,6 20,2 27,9 -18,8 
       
Tilikauden tuloksen jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajilla  5,3 3,3 20,2 27,4 -18,8 
Määräysvallattomille omistajille  - 0,3 - 0,5 - 
       
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
osakekohtainen tulos: 

      

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa  0,13 0,13 0,49 0,97 -0,65 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa  0,15 0,42 0,78 1,39 -0,65 

Konsernin laaja tuloslaskelma 
Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1—9/2021 2021 
Tilikauden tulos 5,3 3,6 20,2 27,9 -18,8  
      
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi      
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen 4,6 1,5 13,1 9,0 8,4 
Eriin liittyvät verot -0,7 -0,3 -2,6 -1,8 0,2 
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi, yhteensä 3,9 1,2 10,5 7,2 8,6 
      
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteiseksi       
Muuntoerot ulkomaisista toiminnoista -2,0 0,0 6,7 1,4 0,4 
Tuloslaskelmaan siirretyt muuntoerot ulkomaisista toiminnoista 0,4 - 0,4 - - 
Voitot rahavirran suojauksista 1,1 -0,2 1,6 -1,1 -1,9 
Tulosvaikutteiseksi siirretyt suojausmenot 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5 
Eriin liittyvät verot -0,3 0,0 -0,5 0,1 0,2 
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteiseksi, 
yhteensä -0,6 0,1 8,9 1,1 0,1 
      
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon otet-
tuna 3,4 1,4 19,4 8,4 8,7 
      
Tilikauden laaja tulos 8,7 5,0 39,5 36,2 -10,1 
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajilla 8,7 4,7 39,5 35,8 -10,1 
Määräysvallattomille omistajille - 0,3 - 0,5 - 
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Konsernitase 
Milj. euroa Liitetieto 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Varat     
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo 5 370,7 369,2 369,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 5 47,3 36,2 36,3 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 122,3 127,4 131,9 
Käyttöoikeusomaisuuserät 5 34,2 31,7 31,3 
Muut saamiset  2,2 1,0 1,0 
Laskennalliset verosaamiset  24,7 20,2 26,5 
Etuuspohjaiset eläkevarat  13,6 6,6 6,2 
Pitkäaikaiset varat yhteensä  615,1 592,3 602,4 
     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus  191,2 143,6 157,4 
Myyntisaamiset 7 132,3 142,6 77,1 
Kauppahintasaaminen lähipiiriltä 10 - 4,6 0,1 
Johdannaisinstrumentit 7 3,7 0,5 0,7 
Muut saamiset  26,2 26,0 29,6 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset   5,9 6,8 1,3 
Rahavarat  53,1 32,2 177,6 
Lyhytaikaiset varat yhteensä  412,3 356,1 443,8 
     
Myytävänä olevat omaisuuserät 13 28,9 - - 
     
Varat yhteensä   1 056,3 948,4 1 046,2 
     
Oma pääoma ja vieras pääoma     
Oma pääoma       
Osakepääoma  3,1 0,0 3,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   388,2 482,9 385,9 
Muut rahastot  -0,4 -4,6 -9,3 
Kertyneet voittovarat  20,0 32,3 29,7 
Tilikauden tulos  20,2 27,4 -18,8 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  431,1 538,0 390,6 
Määräysvallattomien omistajien osuus   - 1,8 - 
Oma pääoma yhteensä  431,1 539,7 390,6 
      
Vieras pääoma     
Pitkäaikaiset velat     
Lainat 7 278,2 7,8 285,7 
Vuokrasopimusvelat  38,4 34,8 30,7 
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet  21,1 23,2 23,5 
Muut velat  1,4 1,2 1,2 
Varaukset 8 7,9 6,7 7,6 
Laskennalliset verovelat  10,5 5,5 2,6 
Pitkäaikaiset velat yhteensä  357,5 79,1 351,3 
      
Lyhytaikaiset velat     
Lainat 7 26,4 100,1 95,0 
Vuokrasopimusvelat  1,9 2,1 5,6 
Ostovelat ja muut velat 7 215,9 212,9 192,0 
Johdannaisinstrumentit 7 3,1 1,2 2,0 
Varaukset 8 0,6 6,3 4,9 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   8,6 7,1 4,8 
Lyhytaikaiset velat yhteensä  256,5 329,6 304,3 
Velat yhteensä  614,0 408,7 655,6 
     
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 13 11,2 - - 
     
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä   1 056,3 948,4 1 046,2 
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Konsernin rahavirtalaskelma 
Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1—9/2021 2021 
Liiketoiminnan rahavirta         
Tilikauden tulos 5,3 3,6 20,2 27,9 -18,8 
Oikaisut:       

Poistot ja arvonalentumiset 8,1 7,9 24,0 23,4 30,2 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot - -0,4 - -0,5 -0,5 
Tytäryhtiöiden myyntivoitot ja -tappiot -1,2 - -1,2 - - 

  Osakeperusteiset maksut - 0,6 - 1,1 1,9 
  Rahoitustuotot ja -kulut 4,3 2,2 10,1 5,9 8,6 
  Tuloverot 0,9 3,2 10,2 11,6 13,7 
  Pääomarakennejärjestely - - - - 52,3 
  Muut erät 1,4 -3,5 12,7 -2,5 5,7 
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 18,8 13,5 75,9 66,9 93,1 
        
Nettokäyttöpääoman muutos       
Vaihto-omaisuus, lisäys (-) / vähennys (+) -11,8 -17,0 -39,1 -35,3 -48,7 
Myyntisaamiset ja muut saamiset, lisäys (-) / vähennys (+) -7,1 -24,2 -32,3 -89,4 -31,2 
Ostovelat ja muut velat, lisäys (+) / vähennys (-) 3,0 26,9 9,5 70,2 45,0 
Varaukset ja työsuhde-etuudet, lisäys (+) / vähennys (-) 0,4 7,2 -4,4 6,2 -1,6 
Nettokäyttöpääoman muutos -15,4 -7,1 -66,3 -48,3 -36,5 
        
Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3,3 6,5 9,6 18,7 56,7 
        
Rahoituserät, netto -2,5 -3,5 -9,9 -5,9 7,8 
Maksetut verot, netto -3,1 -5,3 -8,8 -9,7 -13,5 
Liiketoiminnan rahavirta -2,2 -2,4 -9,1 3,2 35,4 
        
Investointien rahavirta       
Saadut maksut käyttöomaisuuden myynnistä - 0,7 3,1 0,7 0,7 
Saadut maksut tytäryhtiöiden myynnistä 2,7 - 2,7 - - 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,1 -3,9 -12,4 -8,0 -14,8 
Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - - -14,6 -4,5 -4,5 
Investointien rahavirta -2,5 -3,2 -21,2 -11,8 -18,6 
        
Rahoituksen rahavirta       
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut lähipiirille - - - - 279,0 
Oman pääoman lisäys - -0,2 - 0,3 0,3 
Osakeannista saadut tuotot - - - - 99,9 
Lähipiirille maksetut osingot ja konserniavustukset - - - -15,4 -266,4 
Maksettu pääomanpalautus - - -7,4 - - 
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset 2,9 -2,2 -8,5 -7,3 -9,6 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 63,1 - 167,3 - 95,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -53,0 -2,4 -236,5 -2,4 -4,9 
Lyhytaikaisten lainojen nostot lähipiiriltä - 4,0 - 10,2 -10,2 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut lähipiirille - - - - -98,0 
Rahoituksen rahavirta 7,3 -0,7 -85,2 -14,6 105,4 
       
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 2,6 -6,3 -115,5 -23,2 122,2 
      
Rahavarat kauden alussa 51,3 38,3 177,6 55,0 55,0 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,5 0,1 2,1 0,4 0,4 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat -0,3 - -11,1 - - 
Rahavarat kauden lopussa 53,1 32,2 53,1 32,2 177,6 
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Laskelma oman pääoman muutoksista 
 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
Määräys-
vallatto-

mien 
omistajien 

osuus 

Oma  
pääoma 
yhteensä 

 Milj. euroa Osake-
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Muuntoero Käyvän  
arvon  

rahasto 

Osakepe-
rusteisten 
maksujen 

rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä   

1.1.2022 3,1 385,9 -8,7 -0,6 - 10,9 390,6 - 390,6 
Tilikauden tulos      20,2 20,2 - 20,2 
Muut laajan tuloksen erät   6,7 1,8  10,5 19,0  19,0 
Tuloslaskelmaan siirretyt 
muuntoerot   0,4    0,4  0,4 
Tilikauden laaja tulos - - 7,1 1,8 - 30,7 39,5 - 39,5 
Maksetut osingot ja pää-
omanpalautukset  -7,4     -7,4  -7,4 
Osakemerkinnät  9,7     9,7  9,7 
Osakeperusteiset maksut      0,0 0,0  0,0 
Muut oikaisut      -1,3 -1,3  -1,3 
30.9.2022 3,1 388,2 -1,6 1,2 - 40,2 431,1 - 431,1 

 
 
 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
Määräys-
vallatto-

mien  
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

 Milj. euroa Osake-
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Muuntoero Käyvän 
arvon 

rahasto 

Osakepe-
rusteisten 
maksujen 

rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä   

1.1.2021 0,0 497,5 -9,1 -0,3 2,4 25,1 515,5 1,8 517,3 
Tilikauden tulos      27,4 27,4 0,5 27,9 
Muut laajan tuloksen erät   1,4 -0,2  7,2 8,4  8,4 
Tilikauden laaja tulos - - 1,4 -0,2 - 34,6 35,8 0,5 36,2 
Maksetut osingot ja pää-
omanpalautukset  -15,0     -15,0 -0,5 -15,4 
Pitkäaikainen sitoutta-
misohjelma  0,3   1,3  1,6  1,6 
30.9.2021 0,0 482,9 -7,7 -0,5 3,7 59,7 538,0 1,8 539,7 
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Liitetiedot konsernin tiivistettyyn taloudelliseen informaatioon 
 
1. Raportoiva yhteisö 
Purmo Group Oyj (”Purmo Group” tai ”Yhtiö”), y-tunnus 2890898-5, on 
julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Purmo Groupin rekis-
teröity osoite on Bulevardi 46, 00120 Helsinki.  
 
Tämä tilintarkastamaton lyhennetty konsernitilinpäätös sisältää 
emoyhtiö Purmo Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”konserni” ja 
erikseen ”tytäryhtiöt”). Yhtiön C-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq 
Helsingin päälistalla 3.1.2022 alkaen. 
 
Virala Acquisition Company Oyj:n ja Purmo Group Oy Ab:n su-
lautuminen  
Virala Acquisition Company Oyj ja Purmo Group Oy Ab ilmoittivat 
8.9.2021 solmineensa sulautumissopimuksen (”Sulautuminen”) yhtiöi-
den yhdistämiseksi. Sulautuminen saatiin päätökseen 31.12.2021 ja yh-
distyneen yhtiön nimeksi tuli Purmo Group Oyj. Suunnitellun sulautu-
misen jälkeen yhdistynyt yhtiö on jatkanut Purmo Group Oy Ab:n lii-
ketoimintoja listattuna yhtiönä Nasdaq Helsingin pörssilistalla.  

2. Laadintaperiaatteet 

Tämä tilintarkastamaton lyhennetty konsernin osavuosikatsaus on 
laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä tu-
lisi lukea yhdessä konsernin 31.12.2021 päättynyttä tilikautta koskevan, 
IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen kanssa. Tämä ly-
hennetty konsernitilinpäätös ei sisällä kaikkia tietoja, joita vaaditaan 
IFRS-standardien mukaisesti laaditulta täydelliseltä tilinpäätökseltä, 
ja sen vuoksi siihen on sisällytetty valikoituja liitetietoja sellaisten ta-
pahtumien ja liiketoimien selittämiseksi, jotka ovat merkittäviä kon-
sernin taloudellisen aseman ja tuloksen muutosten ymmärtämisen 
kannalta edellisen vuositilinpäätöksen jälkeen. Sovelletut tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteet ovat yhdenmukaiset konsernin 31.12.2021 
päättyneeltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden kanssa, lukuun ottamatta standardia ”IFRS 5 Myytävänä 
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” sekä uusien 
ja muutettujen standardien käyttöönottoa. 
 
Lyhennetty konsernin osavuosikatsaus esitetään miljoonina euroina, 
ellei toisin mainita. Taulukoiden luvut on pyöristetty, mikä voi aiheut-
taa joitakin pyöristyseroja sarakkeiden ja rivien yhteissummissa. 
 
Myytävänä olevat omaisuuserät 
Omaisuuserät tai luovutettavien omaisuuserien erien ryhmä luokitel-
laan myytävänä oleviksi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaavan mää-
rän odotetaan kertyvän pääasiallisesti omaisuuserän myynnistä nii-
den jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun edellytyk-
sien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin todennäköinen ja 
omaisuuserä on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan 
yleisen ja tavanomaisin ehdoin, kun johto on sitoutunut myyntiin ja 
myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. En-
nen myytävänä oleviksi luokittelua omaisuuserät tai luovutukseen 
liittyvät varat ja velat arvostetaan vastaavien IFRS-standardien mu-
kaisesti. Luokittelupäivästä lähtien myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät ja velat arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alem-
paan käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla me-
noilla, ja poistojen kirjaaminen lopetetaan. Myytävänä olevat 

pitkäaikaiset omaisuuserät ja velat esitetään taseessa erillään 
muista eristä.  
 
Uudet ja päivitetyt standardit 
Konserni on soveltanut IASB:n julkaisemia muutoksia IFRS-standar-
dien, jotka ovat voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2022 alkavilla rapor-
tointikausilla ja jotka ovat relevantteja konsernin toiminnan kannalta. 
Muutosten soveltamisella ei ollut olennaista vaikutusta tulokseen, ta-
loudelliseen asemaan tai osavuosikatsauksen esittämiseen.  

Kausiluonteisuus 
Purmo Groupin liiketoiminta ja rahavirrat ovat osittain alttiita kausi-
vaihteluille, jossa tuotteiden kysyntä ajoittuu lämmityskauden huip-
puun, mikä tarkoittaa huomattavaa kysynnän nousua syys-joulu-
kuussa vuosittain. Kuitenkin neljännesvuosittainen kausivaihtelu on 
vähäisempää koska heinä-elokuu, ja joulukuu ovat tyypillisesti kysyn-
nältään keskimäärin hiljaisempia kuukausia lomakausista johtuen. 
Kaiken, kaikkiaan, toisella vuosineljänneksellä, jolloin lämmityssesonki 
on pienimillään ja lämmitystuotteiden kysyntä on matalimmillaan, 
kysyntää paikkaa vain osittain jäähdytyssesongin huippu, sil lä Kon-
sernilla on suhteellisesti pienempi tarjonta jäähdytysjärjestelmissä. 
Edellä olevasta johtuen Konsernin neljännesvuosittaiset myynnit ja 
liiketoiminnan tulokset ovat alttiita kausivaihteluille ja myös raaka-
aineiden hintojen vaihteluille, mistä johtuen neljännesvuosittaiset tu-
lokset eivät välttämättä indikoi koko vuoden odotettua tulosta.  

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkinta 
IFRS-standardien soveltaminen edellyttää, että konsernin johto tekee 
osavuosikatsausta laatiessaan arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat 
raportoitujen varojen ja velkojen määriin ja muihin tietoihin, kuten 
tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka nämä arviot perustuvat johdon 
tämänhetkiseen parhaaseen tietämykseen, lopputulos voi poiketa 
osavuosikatsauksissa esitetyistä arvioista. Konsernin johto on jatka-
nut koronaviruspandemian mahdollisten kirjanpidollisten vaikutus-
ten arviointia. Konsernin johto on tarkistanut tase-erien kirjanpitoar-
vot, eikä tarkastelu osoittanut tarvetta omaisuuserien arvonalennuk-
siin. 
 
Konsernin johto on arvioinut miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja 
päätös luopua liiketoiminnasta Venäjällä vaikuttavat taseeseen. 
Johto on tarkastellut kohdistuuko liikearvoon tai muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin viitteitä arvonalentumisesta, aineellisista käyttöomai-
suushyödykkeistä ja käyttöoikeushyödykkeistä kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää ja varastojen, myyntisaamisten ja lunastusvelan arvos-
tusta. Johtuen huomattavista epävarmuuksista liittyen Venäjän liike-
toimintaan konserni on kirjannut 6,9 miljoonan euron arvonalentumi-
sen liikearvosta, aineettomista hyödykkeistä, aineellisista käyttö-
omaisuushyödykkeistä, käyttöoikeushyödykkeistä, vaihto-omaisuu-
desta ja lunastusvelasta. 
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3. Segmentti-informaatio ja liikevaihto 
 

Konsernin divisioonat 
Radiators-divisioonalla on kolme tuoteryhmää: paneeliradiaattorit, 
putkiradiaattorit ja sähköradiaattorit.   
 
ICS-divisioona tarjoaa LVI-suunnittelijoille, asentajille ja tukkumyyjille 
kattavan valikoiman komponentteja ja täydellisiä järjestelmiä, jotka 
koostuvat neljästä tuotekategoriasta; säteilylämmitys ja -jäähdytys, 
ilmalämmitys ja -jäähdytys, vedenjakelujärjestelmät sekä järjestel-
mäkomponentit ja -säätimet. 
 
Muut ja kohdistamattomat erät sisältävät konsernin pääkonttorin 
toimintoja ja muita konsernitason kuluja, kuten konsernin taloushal-
linnon, lakiasiainhallinnon, kestävän kehityksen, konserniviestinnän, 
henkilöstöhallinnon sekä yrityskauppojen kustannukset. Pääkonttori-
kulut koostuvat pääasiassa palkoista, vuokrista ja asiantuntijapalkki-
oista, joita hallinnoidaan keskitetysti koko konsernin hyväksi ja joiden 
kuluja ei kohdisteta divisioonille. 
 
Konsernin tuotteita myydään pääasiassa saniteettituotteiden ja 
lämmityksen tukkukauppiaiden kautta niin asuinrakennusten kuin 
muiden rakennusten sektorilla Pohjois-, Länsi-, Etelä- ja Itä-Euroo-
passa sekä muualla maailmassa (mukaan lukien Brasiliassa, Kii-
nassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa). 

 
Purmo Groupin hallitus on toimitusjohtajan avustamana konsernin 
ylin operatiivinen päätöksentekijä. Toimintasegmentit määritellään 
niiden tietojen perusteella, joita hallitus ja toimitusjohtaja käyttävät 
tehdäkseen päätöksiä divisioonille jaettavista resursseista ja arvioi-
dakseen niiden suorituskykyä.  
 
Divisioonien taloudellista suoritusta arvioidaan sisäisesti liikevaihdon 
ja oikaistun käyttökatteen perusteella. Oikaistu käyttökate on saatu 
oikaisemattomasta käyttökatteesta poistamalla tavanomaisen liike-
toiminnan ulkopuoliset olennaiset ja odottamattomat erät, joiden 
katsotaan vaikuttavan taustalla olevan liiketoiminnan vertailukelpoi-
suuteen, ja se ei sisällä edellä kuvattuja konsernitoiminnoissa synty-
neitä kustannuksia ja tuottoja. Muut oikaisuerät koostuvat suorista 
yrityshankintoihin liittyvistä hankinta- ja integraatiokuluista, uudel-
leenjärjestelykuluista ja toiminnan kehittämishankkeiden yhteydessä 
syntyneistä kuluista, sulautumisen myötä kirjatusta IFRS 2  tulosvaiku-
tuksesta, alaskirjauksista liittyen Venäjän liiketoimintaan, Purmo 
Group-konsernin muodostamisen yhteydessä syntyneistä kuluista, 
poikkeuksellisista käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja -tappioista, 
jotka ovat syntyneet valmistautumisesta toimimaan itsenäisenä lis-
tayhtiönä, eikä niitä aiheudu enää sulautumisen jälkeen. 

 

 
7–9/2022 
Milj. euroa Radiators ICS Muut ja  

kohdistamattomat  
Konserni 

Liikevaihto 110,1 106,2 0,0 216,3 
Oikaistu käyttökate 9,2 12,4 -2,0 19,6 
Oikaistu käyttökate % liikevaihdosta 8,4 % 11,7 % - 9,1 % 
Kauden tulokseen vaikuttavat olennaiset erät    -1,0 
Poistot ja arvonalentumiset    -8,1 
Liikevoitto    10,5 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    -4,3 
Tulos ennen veroja    6,2 
Lisätietoja segmenteistä     
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin -5,1 -3,0 0,0 -8,1 

 
7–9/2021 
Milj. euroa Radiators ICS Muut ja  

kohdistamattomat  
Konserni 

Liikevaihto 132,6 85,8 0,0 218,5 
Oikaistu käyttökate 15,2 11,9 -1,7 25,4 
Oikaistu käyttökate % liikevaihdosta 11,5 % 13,8 % - 11,6 % 
Hallintopalkkio omistajille ja Rettigin palkitsemisjärjestelmä    -0,6 
Kauden tulokseen vaikuttavat olennaiset erät    -8,0 
Poistot ja arvonalentumiset    -7,9 
Liikevoitto    8,9 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    -2,2 
Tulos ennen veroja    6,8 
Lisätietoja segmenteistä     
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin  -5,6 -2,3 0,0 -7,9 
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1–9/2022 
Milj. euroa Radiators ICS Muut ja kohdista-

mattomat  
Konserni 

Liikevaihto 372,8 324,7 0,0 697,5 
Oikaistu käyttökate 42,2 40,6 -6,2 76,6 
Oikaistu käyttökate % liikevaihdosta 11,3 % 12,5 % - 11,0 % 
Hallintopalkkio omistajille ja Rettigin palkitsemisjärjestelmä    0,0 
Kauden tulokseen vaikuttavat olennaiset erät    -4,5 
Poistot ja arvonalentumiset    -31,6 
Liikevoitto    40,5 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    -10,1 
Tulos ennen veroja    30,4 
Lisätietoja segmenteistä     
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin -23,1 -8,6 0,0 -31,6 

 
1–9/2021 
Milj. euroa Radiators ICS Muut ja kohdista-

mattomat  
Konserni 

Liikevaihto 363,4 257,6 0,0 621,0 
Oikaistu käyttökate 50,7 34,1 -3,6 81,3 
Oikaistu käyttökate % liikevaihdosta 14,0 % 13,3 % - 13,1 % 
Hallintopalkkio omistajille ja Rettigin palkitsemisjärjestelmä    -1,4 
Kauden tulokseen vaikuttavat olennaiset erät    -11,2 
Poistot ja arvonalentumiset    -23,4 
Liikevoitto    45,3 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    -5,9 
Tulos ennen veroja    39,5 
Lisätietoja segmenteistä     
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin  -16,6 -6,9 0,0 -23,4 

 
2021 
Milj. euroa Radiators ICS Muut ja kohdista-

mattomat  
Konserni 

Liikevaihto 506,3 337,2 0,0 843,6 
Oikaistu käyttökate 66,0 43,7 -5,8 103,9 
Oikaistu käyttökate % liikevaihdosta 13,0 % 13,0 % - 12,3 % 
Hallintopalkkio omistajille ja Rettigin palkitsemisjärjestelmä      -2,4 
Kauden tulokseen vaikuttavat olennaiset erät     -67,9 
Poistot ja arvonalentumiset       -30,2 
Liikevoitto       3,5 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    -8,6 
Tulos ennen veroja       -5,1 
Lisätietoja segmenteistä        
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin  -21,1 -9,0 - -30,2 

 
Divisioonakohtainen maantieteellinen liikevaihto 
Divisioonakohtainen maantieteellinen liikevaihto on ensisijainen myynnin yhdistelmäkriteeri, jota yhtiö seuraa.  
 
 7–9/2022 7–9/2021 
Milj. euroa Radiators ICS Konserni Radiators ICS Konserni 
Pohjois-Eurooppa1) 28,5 18,1 46,6 27,9 11,8 39,7 
Länsi-Eurooppa 44,8 36,4 81,1 50,8 29,3 80,1 
Keski- ja Itä-Eurooppa 28,3 10,9 39,3 47,3 13,5 60,7 
Etelä-Eurooppa 1,1 32,0 33,1 1,3 23,9 25,2 
Muu maailma 7,4 8,7 16,1 5,4 7,3 12,7 
Liikevaihto 110,1 106,2 216,3 132,6 85,8 218,5 

1)Liikevaihto Suomessa (yhtiön kotipaikka) oli 4,7 (3,2) miljoonaa euroa. 
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 1–9/2022 1–9/20212) 
Milj. euroa Radiators ICS Konserni Radiators ICS Konserni 
Pohjois-Eurooppa1) 87,9 53,7 141,6 80,4 35,8 116,2 
Länsi-Eurooppa 160,8 102,5 263,2 158,0 89,5 247,5 
Keski- ja Itä-Eurooppa 101,7 40,0 141,7 107,0 39,7 146,7 
Etelä-Eurooppa 3,9 104,4 108,3 3,8 71,5 75,4 
Muu maailma 18,5 24,1 42,6 14,1 21,1 35,2 
Liikevaihto 372,8 324,7 697,5 363,4 257,6 621,0 

1)Liikevaihto Suomessa (yhtiön kotipaikka) oli 13,0 (10,1) miljoonaa euroa.   
2)Luvut kaudelle 1-9/2021 oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi 
 
 2021 
Milj. euroa Radiators ICS Konserni 
Pohjois-Eurooppa 1) 112,3 48,8 161,1 
Länsi-Eurooppa 213,5 113,1 326,6 
Keski- ja Itä-Eurooppa 150,6 50,9 201,5 
Etelä-Eurooppa 5,7 96,3 102,0 
Muu maailma 24,3 28,1 52,4 
Liikevaihto 506,3 337,2 843,6 

1)Liikevaihto Suomessa (yhtiön kotipaikka) oli  14,0 (12,8) miljoonaa euroa.   
 
Konsernilla on yksi asiakas, jonka osuus liikevaihdosta on yli 10 prosenttia. 

4. Verot 
Purmo Groupin tuloverot tammi-syyskuulta 2022 olivat 10,2 (11,6) mil-
joonaa euroa vastaten 33,6 (29.5) prosentin raportoitua efektiivistä 
veroastetta. Verokuluihin vaikuttavat seuraavat vähennyskelvotto-
mat erät: 6,9 miljoonan euron suuruinen Venäjän liiketoiminnan va-
rojen ja velkojen alaskirjaus; 3,7 miljoonan euron uudelleenjärjestely-
kustannukset ilman rahavirtavaikutusta liittyen irlantilaiseen 

konserniyhtiöön; edellisiin tilikausiin viittaava, rakennemuutoksista 
johtuva 2,7 miljoonan euron tavaramerkkipoisto sekä kiinalaisen kon-
serniyhtiön divestoinnista aiheutunut 0,5 miljoonan euron luovutus-
tappio. Nämä erät vähennettynä efektiivinen veroaste oli 23,3 (27.3) 
prosenttia. 
 

 
5. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 
 
Aineettomat hyödykkeet 
Milj. euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 405,5 403,4 403,4 
Valuuttakurssien vaikutus -0,2 0,0 0,0 
Tytäryritysten hankinnat ja liiketoimintakaupat 19,4 3,8 3,9 
Lisäykset 0,6 0,4 1,1 
Vähennykset 0,0 -0,1 0,0 
Siirrot -0,5 0,0 - 
Poistot -2,8 -2,2 -2,9 
Arvonalentumiset -4,0 - - 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 418,1 405,4 405,5 

 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
Milj. euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 131,9 133,3 133,3 
Valuuttakurssien vaikutus -0,9 0,9 1,3 
Tytäryritysten hankinnat ja liiketoimintakaupat 1,3 - 2,9 
Myytävänä oleviksi luokitellut varat -1,2 - - 
Lisäykset 13,8 6,7 11,9 
Vähennykset -24,5 -1,2 -1,9 
Siirrot -0,2 3,0 3,6 
Poistot ja arvonalentumiset -15,3 -15,9 -19,9 
Luovutusten poistot 20,6 0,7 0,8 
Arvonalentumiset -3,3 - - 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 122,3 127,4 131,9 
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Käyttöoikeushyödykkeet 
Milj. euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Kirjanpitoarvo kauden alussa  31,3 30,9 30,9 
Valuuttakurssien vaikutus -0,4 0,5 0,7 
Tytäryritysten hankinnat ja liiketoimintakaupat 2,8 0,5 0,5 
Myytävänä oleviksi luokitellut varat -0,1 - - 
Lisäykset 8,9 5,3 6,5 
Vähennykset -2,1 -0,1 - 
Poistot -5,9 -5,4 -7,4 
Arvonalentumiset -0,4 - - 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 34,2 31,7 31,3 

 
6. Muutokset ulkona olevissa osakkeissa ja omissa osakkeissa raportointikauden aikana 
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2022 oli 3 080 000 euroa. Yhti-
öllä on kaksi osakelajia, joista C-sarjan osakkeet on listattu ja F-sarjan 
osakkeet ovat Purmo Group Oyj:n (entisen Virala Acquisition Com-
pany Oyj:n) perustajaosakkaan Virala Oy Ab:n hallussa. Ulkona olevia 
C-sarjan osakkeita oli raportointikauden lopussa 41 046 310 kpl ja F-
osakkeita 1 565 217 kpl. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan.  
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön F-sarjan osakkeisiin (”perusta-
jaosakkeet”) sovelletaan yhtiöjärjestyksen mukaisia lunastus- ja 
suostumuslausekkeita, joilla rajoitetaan oikeutta luovuttaa tai hank-
kia perustajaosakkeita. Perustajaosakkeet eivät ole julkisen kaupan-
käynnin kohteena. 
 
Purmo Group tiedotti 1.3.2022 laskeneensa liikkeelle 671 779 C-osa-
ketta suunnatussa osakeannista TT Thermotech Intressenter AB:n 
myyjille yhtiön hankinnan yhteydessä. Merkintähinta oli 13,50 euroa 

C-osakkeelta ja yhteensä 671 779 euron merkintähinta merkittiin sijoi-
tetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
27.9.2022 Purmo Group tiedotti, että hallitus hyväksyi yhteensä 66 403 
uutta C-sarjan osaketta avainhenkilöille suunnatussa osakeannissa. 
Merkintähinta oli 10,23 euroa C-osakkeelta ja yhteensä 671 302,69 eu-
ron merkintähinta merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon katsauskauden lopussa. Uudet osakkeet rekisteröitiin 
25.10.2022 kaupparekisteriin. Kauppa-rekisteriin merkinnän jälkeen 
Purmo Group Oyj:n C-sarjan osakkeiden määrä nousee 41 112 713 
osakkeeseen ja F-osakkeiden määrä 1 565 217 osakkeeseen. Uudet 
osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäi-
västä lähtien. C-sarjan osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nas-
daq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 26.10.2022 
alkaen.  

  Ulkona olevien osakkeiden määrä 
(kpl) 

  C-sarjan osake F-sarjan osake 
1.1.2022   40 374 531 1 565 217 
1.3.2022 C-sarjan osakkeiden suunnattu osakeanti 671 779 -  
30.9.2022   41 046 310 1 565 217 

 

7. Rahoitusinstrumentit ja rahoitusriskien hallinta 

Raportointikauden aikana yhtiö solmi korkojohdannaissopimuksen 
suojatakseen riskiään markkinakorkojen vaihteluita vastaan. Yhtiön 
hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti  tavoite keski-
määräiselle koron uudelleen määräytymisajalle on 12 kuukautta. Ra-
portointihetkellä keskimääräinen koron uudelleen määräytymisaika 
on 12 kuukautta.  
 
Tämän raportointikauden päättymispäivänä käyttämättä olivat seu-
raavat luotot; 80,0 miljoonan euron sitova valmiusluottolimiitti, 20,5 
miljoonan euron tililimiitit ja 125,0 miljoonan euron yrityshankintojen 
rahoittamiseen tarkoitettu sitomaton lainajärjestely.  
 
Rahoitusvälineiden kirjanpitoarvot ja käyvät arvot  
Erät, joiden kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa luokitellaan kol-
meen tasoon:  
 
• Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla noteeratut (oikaisemattomat) markki-
nahinnat identtisille varoille tai veloille  

• Taso 2: Havaittavissa olevien parametrien perusteella määritetty 
käypä arvo a 
• Taso 3: Käypä arvo määritetty muiden kuin havaittavissa olevien 
parametrien avulla  
 
Alla olevissa taulukoissa esitetään rahoitusvarojen ja -velkojen kir-
janpitoarvot ja käyvät arvot. Ne eivät sisällä käypää arvoa koskevia 
tietoja myyntisaamisista, ostoveloista tai muista lyhytaikaisista ra-
hoitusvaroista ja -veloista koska niiden kirjanpitoarvo on käyvän ar-
von kohtuullinen likiarvo niiden lyhyen maturiteetin vuoksi.  Käyvän ar-
von tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden ai-
kana. 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat 
koostuvat lähinnä valuuttajohdannaisista. Näiden instrumenttien 
toistuva arvostaminen käypään arvoon perustuu yleisesti käytettyi-
hin arvostusmenetelmiin ja siinä käytetään havainnoitavissa olevia 
markkinapohjaisia muuttujia. Näin ollen nämä arvonmääritykset luo-
kitellaan käypien arvojen hierarkiassa tason 2 käypiin arvoihin.
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30.9.2022 
 Kirjanpitoarvo   

Milj. euroa  Käypä arvo –  
suojauslaskenta 
laajan tuloksen 

kautta 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 

Jaksotettuun  
hankintamenoon 

arvostettavat 

Yhteensä Käypä arvo Käyvän arvon 
hierarkiat 

Rahoitusvarat       
Valuuttatermiinisopimukset 2,6 1,1  3,7 3,7 Taso 2 
Korkojohdannaiset 1,8   1,8 1,8 Taso 2 
Myyntisaamiset   132,3 132,3 132,3 Taso 2 
Rahavarat1)   64,3 64,3   
Varat yhteensä 4,4 1,1 196,5 202,0 137,7  
       
Rahoitusvelat       
Valuuttatermiinisopimukset 3,0 0,1  3,1 3,1 Taso 2 
Lainat rahoituslaitoksilta   279,7 279,7 279,7 Taso 2 
Yritystodistukset   25,0 25,0 25,0 Taso 2 
Lunastusvelka2)   7,7 7,7 7,7 Taso 3 
Ostovelat   104,1 104,1 104,1 Taso 2 
Velat yhteensä 3,0 0,1 416,4 419,4 419,4  

1)Rahavarat sisältää 11,1 miljoonaa euroa, jotka esitetään taseen myytävänä olevissa omaisuuserissä. 
2)Lunastusvelka on luokiteltu myytävänä olevissa omaisuuserissä kuuluviin velkoihin. 
 
30.9.2021 
 Kirjanpitoarvo   

Milj. euroa  Käypä arvo –  
suojauslaskenta 
laajan tuloksen 

kautta 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 

Jaksotettuun  
hankintamenoon 

arvostettavat 

Yhteensä Käypä arvo Käyvän arvon 
hierarkiat 

Rahoitusvarat       
Valuuttatermiinisopimukset 0,51) -  0,5 0,5 Taso 2 
Lähipiirisaaminen   4,2 4,2 4,2 Taso 2 
Myyntisaamiset   142,6 142,6 142,6 Taso 2 
Rahavarat   32,2 32,2   
Varat yhteensä 0,5 - 179,0 179,5 147,3  
        
Rahoitusvelat       
Valuuttatermiinisopimukset 1,21) -  1,2 1,2 Taso 2 
Lainat ja muut velat lähipii-
riltä   98,0 98,0 98,0 

Taso 2 

Lainat rahoituslaitoksilta   2,1 2,1 2,1 Taso 2  
Lunastusvelka   7,8 7,8 7,8 Level 3 
Muut velat   102,1 102,1 102,1 Taso 2 
Velat yhteensä 1,2 - 210,1 211,3 211,3  

 
31.12.2021 
 Kirjanpitoarvo   

Milj. euroa  Käypä arvo –  
suojauslaskenta 
laajan tuloksen 

kautta 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 

Jaksotettuun  
hankintamenoon 

arvostettavat 

Yhteensä Käypä arvo Käyvän arvon 
hierarkiat 

Rahoitusvarat       
Valuuttatermiinisopimukset  0,51)  0,11)    0,7 0,7 Taso 2 
Myyntisaamiset    77,1  77,1 77,1 Taso 2 
Rahavarat       177,6  177,6   
Varat yhteensä  0,5  0,1 254,7 255,4 77,8  
       
Rahoitusvelat       
Valuuttatermiinisopimukset 1,4  0,6   2,0 2,0 Taso 2 
Lainat rahoituslaitoksilta     372,7  372,7  372,7 Taso 2 
Lunastusvelka   8,1 8,1  8,1 Taso 3 
Ostovelat   116,7  116,7  116,7 Taso 2 
Velat yhteensä 1,4 0,6 497,5 499,4 499,4  
1)Vertailutiedot oikaistu.       
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8. Varaukset 
 
Milj. euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Pitkäaikaiset    
Takuut ja vakuudet 1,4 1,4 1,4 
Uudelleenjärjestelyvaraukset 0,1 0,0 - 
Muut varaukset 6,3 5,3 6,2 
Yhteensä 7,9 6,7 7,6 
    
Lyhytaikaiset    
Takuut ja vakuudet 0,1 0,2 0,1 
Uudelleenjärjestelyvaraukset 0,5 5,1 4,8 
Muut varaukset - 1,0 - 
Yhteensä 0,6 6,3 4,9 

 
Irlannin Newcastle Westin tuotannon siirto muihin Purmo Groupin olemassa oleviin toimipisteisiin saatiin päätökseen kesäkuussa 2022 ja uu-
delleenjärjestelyvaraus purettiin samalla.  

9. Sitoumukset ja ehdolliset varat ja velat   
 
Milj. euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Takaukset    
Pankkitakaukset 9,1 5,7             8,0 
Emoyhtiön takaukset 28,5 15,2          21,0  
Yhteensä 37,6 20,9          29,0  

 
Taseen ulkopuolisissa vastuissa on esitetty IFRS 16:n salliman helpotuksen mukaisesti arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset sek ä vuokrasopi-
mukset, jotka eivät vielä ole alkaneet. Konsernilla ei ollut merkittäviä vuokrasopimuksia , jotka eivät olisi vielä alkaneet raportointikauden päät-
tymispäivänä. 
 
Purmo Group on osallisena tietyissä vähäpätöisissä oikeustoimissa, kanteissa ja oikeudenkäynneissä. Näiden asioiden lopputulosta ei voida 
ennustaa. Kun otetaan huomioon kaikki tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot asioiden lopputuloksilla ei odoteta olevan olen naista vaikutusta 
konsernin taloudelliseen asemaan.

10. Lähipiiri 
Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toisella osa-
puolella on kyky hallita tai käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa toi-
seen osapuoleen tai jos osapuolet käyttävät yhteistä määräysvaltaa 
tehdessään taloudellisia ja toiminnallisia päätöksiä.  
 
Purmo Groupin lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt sekä hallituksen jäsenet , 
toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Lähipiiriin kuuluvat 
lisäksi välitön emoyhtiö Rettig Group Oy Ab ja ylintä määräysvaltaa 
käyttävä Rettig Capital Oy Ab sekä niiden tytäryhtiöt , osakkuusyhtiöt 
ja yhteisyritykset. Kaikki liiketoimet ja maksamattomat erät näiden 

lähipiiriin kuuluvien osapuolten kanssa hinnoitellaan markkinaehtoi-
sesti. Tomas von Rettigillä ja Maria von Rettigillä on merkittävä vaiku-
tusvalta Rettig Capital Oy Ab:ssä.  
 
Purmo Groupin lähipiiriin kuuluivat 31.12.2021 toteutuneeseen Virala 
Acquisition Company Oyj:n (myöhemmin Purmo Group Oyj) ja Purmo 
Group Oy Ab:n sulautumiseen saakka myös Purmo Group Oy:n halli-
tuksen ja johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja mukaan lukien sekä 
heidän perheenjäsenensä. 

 
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto lähipiiriliiketoimista ja eristä:
Milj. euroa 1–9/2022 1–9/2021 2021 
Tuloslaskelman erät    
Korkotuotot - 0,1 0,1 
Korkokulut - 1,7 -2,2 
Ostot 0,1 0,4                      -0,5 
Johdannaisinstrumentit, netto  - 0,0 -0,0 
    
Taseen erät    
Kauppahintasaaminen - 4,6 - 
Lainat - 98,0 - 
Lyhytaikaiset velat 0,1 0,0 0,0 
Lyhytaikaiset saamiset - - 0,1 
    
Oman pääoman erät    
Osingot ja pääoman palautus -5,0 -15,0 -266,4 
Sulautuminen - - 152,1 
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11. Yrityshankinnat 
Purmo Group hankki 1.3.2022 pohjoismaisen lämmitysjärjestelmiin eri-
koistuneen yhtiön TT Thermotech Intressenter AB:n koko osakekan-
nan. Yrityskaupassa maksettu alustava vastike oli 9,2 miljoonaa eu-
roa käteisellä ja 7,4 miljoona euroa osakkeilla. Hankittujen 

rahavarojen määrä oli 0,2 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet 
0,3 miljoonan euron lisäkauppahinnasta tiettyjen ehtojen täyttyessä.  
 

 
Hankittujen varojen ja velkojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä: 
 Milj. euroa 
Alustava hankintahinta  
Hankintahinta maksettuna käteisellä 9,2 
Hankintahinta maksettuna osakkeilla 7,4 
  
Liikearvo 0,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 13,3 
Aineelliset hyödykkeet 1,3 
Käyttöoikeusomaisuus 2,8 
Vaihto-omaisuus 5,9 
Muut lyhytaikaiset varat 3,9 
Rahavarat 0,2 
Varat yhteensä 27,7 
  
Korolliset velat 9,4 
Laskennalliset verovelat 3,3 
Lyhytaikaiset velat 3,7 
Velat yhteensä 16,5 
  
Nettovarat 11,0 
Vähennetään hankitussa taseessa oleva liikearvo 1) -0,2 
Nettovarat ilman liikearvoa 10,8 
  
Lisäkauppahinta 0,3 
Alustava liikearvo 6,1 
  
Hankinnan alustava rahavirta:  
Käteisenä maksettu vastike 9,2 
Hankinnan kohteen käteisvarat ja muut rahavarat -0,2 
Välittömät transaktiokustannukset 0,4 
Nettomääräinen rahavirta  9,4 

1)Hankitun yhtiön taseessa oleva liikearvo vähennetään koska se ei ole IFRS-standardien mukainen yksilöitävissä oleva omaisuuserä Purmo Groupin näkökulmasta.

 
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankin-
tahetkillä (mukaan lukien asiakassuhteet, teknologia ja tavaramerkit) 
on yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Hankinnasta syntyvä alustava lii-
kearvo 5,9 miljoonaa euroa heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan 
realisoituvan myynnissä, hankinnassa, valikoimissa ja toimintojen te-
hokkuudessa. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Kon-
sernin tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy 0,4 

miljoonaa euroa yritysostoista aiheutuneita kuluja ja ne on esitetty 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. 
 
TT Thermotech Intressenter AB:n vaikutus heinä-syyskuun liikevaih-
toon oli 15,4 miljoonaa euroa ja vaikutus tulokseen oli 0,7 miljoonaa 
euroa. Jos yritysosto olisi toteutunut 1.1.2022 olisi vaikutus konsernin 
liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 19,9 miljoonaa eu-
roa ja tilikauden tulokseen noin 0,8 miljoonaa euroa.  

 
12. Vähennykset 
Syyskuussa 2022 Purmo Group luopui osakkeistaan Lampo Heating (Tianjin) Co., Ltd:ssä kolmannelle osapuolelle. Yhtiö omisti kiinteistön ja 
maa-alueen Tianjinissä Kiinassa. Divestoinnin tulosvaikutus raportointikaudelle oli noin 1,3 miljoonaa euroa. 

13. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 
Maaliskuun 2022 lopulla Purmo Group päätti luopua liiketoiminnas-
taan Venäjällä. Konsernin tavoitteena on myydä Venäjän liiketoi-
minta ja siirtää se uudelle omistajalle kansainvälisen ja paikallisen 
lainsäädännön mukaan huolehtien samalla henkilöstön hyvinvoin-
nista Venäjällä. Liiketoiminnan luovutuksen jälkeen yhtiöllä ei ole 
enää tuotantoa eikä myyntiä Venäjällä. Venäjän liiketoiminta on ar-
vostettu käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla 

menoilla ja luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi ja jatku-
vaksi liiketoiminnaksi. 
 
Konsernin johto on arvioinut Venäjän liiketoiminnasta luopumisen 
vaikutusta taseeseen. Johto on tarkastellut kohdistuuko liikearvoon 
tai muihin aineettomiin hyödykkeisiin viitteitä arvonalentumisesta ai-
neellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja käyttöoikeushyödykkeistä 
kerrytettävissä olevaa rahamäärää ja varastojen myyntisaamisten 
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ja lunastusvelan arvostusta. Johtuen huomattavista epävarmuuk-
sista liittyen Venäjän liiketoimintaan konserni on kirjannut 6,9 miljoo-
nan euron arvonalentumisen liikearvosta aineettomista 

hyödykkeistä, aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, käyttöoi-
keushyödykkeistä vaihto-omaisuudesta ja lunastusvelasta. 

  
Milj. euroa 30.9.2022 
Myytävänä olevat omaisuuserät 1)  
Käyttöoikeusomaisuus 1,3 
Vaihto-omaisuus 11,0 

Muut saatavat 5,4 
Rahat ja käteisvarat 11,1 
Varat yhteensä 28,9 

  

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 1)  
Korolliset velat 7,7 
Muut velat 3,5 
Velat yhteensä 11,2 

1)Yllä olevat erät on esitetty ilman Purmo Groupin muilta tytäryhtiöiltä olevia saamisia tai velkoja. 

 
14. Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia 
5.10.2022 Purmo Group tiedotti strategian nopeuttamiseen tähtää-
västä ohjelmasta, jolla se vahvistaa vuonna 2021 lanseeratun strate-
gian toimeenpanoa. Ohjelma pitää sisällään laaja-alaisia strategisia 
ja operatiivisia toimia, ja se keskittyy ensisijaisesti liikevaihdon kas-
vun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman parantamiseen ja tu-
kee tammikuussa 2021 pörssiin listautumisen yhteydessä viestittyjen 
pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.  
 
Strategian nopeuttamiseen tähtäävän ohjelman yhteydessä yhtiö 
julkisti uuden organisaatiorakenteen, joka astuu voimaan 1.1.2023. Uusi 
organisaatiorakenne tukee ohjelman toteuttamista, sillä kohdiste-
taan resurssit vastaamaan strategista suuntaa ja vahvistetaan 
asiakaskeskeisyyttä. Uusi organisaatio perustuu kahteen liiketoimin-
tadivisioonaan: Climate Products & Systems ja Climate Solutions.  
 
Purmo Group raportoi uuden organisaatiorakenteen mukaisesti en-
simmäisestä vuosineljänneksestä 2023 alkaen. Uudet raportointiseg-
mentit tulevat olemaan Climate Products & Systems sekä Climate 
Solutions. Yhtiö julkaisee oikaistut vertailukauden luvut uusille seg-
menteille hyvissä ajoin ennen tammi–maaliskuun 2023 osavuosikat-
sauksen julkistamista. 

8.11.2022 Purmo Group tiedotti, että heikosta markkinasta johtuen yh-
tiö laajentaa aiemmin julkistettua strategian nopeuttamiseen täh-
täävää ohjelmaa. Annualisoidun, oikaistun käyttökatteen parannuk-
set ovat 20 miljoonaa euroa (aiemmin 15 miljoonaa euroa) vuoden 
2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa 
(aiemmin 35 miljoonaa euroa) vuoden 2024 loppuun mennessä. 
 
Päivitetyt parannukset kannattavuuteen sisältävät sekä muuttuvia 
että kiinteitä kustannussäästöjä, pois lukien alueet, joissa markkinoi-
den kasvun oletetaan jatkuvan, mukaan lukien Italia, Brasilia ja Kiina. 
Lisäksi yhtiö arvioi tuotannon ja jakelun tehostamistoimenpiteiden 
nopeuttamista. 
 
Ohjelmaan liittyvien kustannusten odotetaan olevan arviolta 43 mil-
joonaa euroa (40 miljoonaa euroa), joista 33 miljoonaa euroa (30 
miljoonaa euroa) odotetaan syntyvän ennen vuoden 2023 loppua ja 
jäljelle jäävien kustannusten vuonna 2024. 
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Tunnusluvut 
Milj. euroa  7–9/2022 7–9/2021 Muutos % 1–9/2022 1–9/2021 1) Muutos % 1-12/2021 
Liikevaihto  216,3 218,5 -1 % 697,5 621,0 12 % 843,6 
Käyttökate 18,6 16,8 10 % 72,1 68,8 5 % 33,6 
Käyttökate % 8,6 % 7,7 %  10,3 % 11,1 %  4,0 % 
Oikaistu käyttökate  19,6 25,4 -23 % 76,6 81,3 -6 % 103,9 
Oikaistu käyttökate % 9,1 % 11,6 %  11,0 % 13,1 %  12,3 % 
EBITA 11,4 9,7 18 % 47,3 47,5 0 % 6,3 
EBITA % 5,3 % 4,4 %  6,8 % 7,7 %  0,8 % 
Oikaistu EBITA 12,5 18,2 -32 % 55,4 60,0 -8 % 76,6 
Oikaistu EBITA % 5,8 % 8,3 %  7,9 % 9,7 %  9,1 % 
Liikevoitto 10,5 8,9 17 % 40,5 45,3 -11 % 3,5 
Liikevoitto % 4,8 % 4,1 %  5,8 % 7,3 %  0,4 % 
Tulos ennen veroja 6,2 6,8 -9 % 30,4 39,5 -23 % -5,1 
Tilikauden tulos 5,3 3,6 47 % 20,2 27,9 -28 % -18,8 
Oikaistu tilikauden tulos 6,3 12,2 -48 % 32,3 40,4 -20 % 51,4 
Osakekohtainen tulos laimentamaton eu-
roa  0,13 0,13 2 % 0,49 0,97 -49 % -0,65 
Oikaistu osakekohtainen tulos laimenta-
maton euroa 0,15 0,42 -64 % 0,78 1,40 -44 % 1,77 
Liiketoiminnan rahavirta  -2,2 -2,4 -7 % -9,1 3,2 -387 % 35,4 
Investoinnit 5,1 3,9 33 % 12,4 8,0 56 % 14,8 
Yrityshankinnat (M&A)  - - - 14,6 4,5 223 % 4,5 
Oikaistu operatiivinen kassavirta viimeisen 
12 kuukauden jakso    35,0 61,31) -43 % 53,1 
Kassakonversio     35,3 % 58,2 %1)  51,1 % 
Rahavarat    53,1 32,2 65 % 177,6 
Nettokäyttöpääoma (NWC)    129,6 94,01) 38 % 72,3 
Operatiivinen sijoitettu pääoma    333,4 289,41) 15 % 271,8 
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto     -0,4 % 18,8 %1)  1,3 % 
Nettovelka     288,3 112,6 156 % 239,5 
Nettovelka/Oikaistu käyttökate     2,9 1,1 172 % 2,3 
Omavaraisuusaste     40,8 % 56,7 %  37,3 % 
Oman pääoman tuotto    -6,5 % 6,6 %  -4,2 % 

1)Luvut kaudelle 1-9/2021 oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat ja käyttötarkoitus  
 
Tunnusluku 

 
Määritelmä 

 
Käyttötarkoitus 

Liikevoitto/-tappio  Tulos ennen veroja ja rahoitustuottoja ja -kuluja (Lii-
kevoitto/-tappio) 

Liikevoittoa käytetään konsernin liiketoiminnan kan-
nattavuuden mittaamiseen 

Liikevoitto % Liikevoitto prosentteina liikevaihdosta  
Käyttökate Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia  Käyttökate on tunnusluku, jolla mitataan konsernin 

liiketoiminnan suorituskykyä ennen poistoja ja ar-
vonalentumisia 

Käyttökate % Käyttökate prosentteina liikevaihdosta   
EBITA Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden kuten 

tavaramerkkien poistoja 
EBITA on tunnusluku, jolla mitataan konsernin liiketoi-
minnan suorituskykyä ennen aineettomien hyödyk-
keiden poistoja mukaan lukien tavaramerkkien pois-
tot 

EBITA % EBITA prosentteina liikevaihdosta  
Bruttokate Liikevaihto vähennettynä myytyjä tuotteita vastaa-

villa kuluilla 
 

Vertailukelpoisuuteen vaikut-
tavat oikaisut 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut koostuvat 
suorista yrityskauppoihin liittyvistä transaktio- ja in-
tegraatiokuluista, uudelleenjärjestelykuluista ja suo-
rituskyvyn parantamisohjelmien yhteydessä synty-
neistä kuluista, Purmo Groupin muodostamisen yh-
teydessä syntyneistä kuluista ja kuluista, jotka ovat 
syntyneet valmistautumisesta toimimaan itsenäi-
senä listayhtiönä ja jotka eivät jatku sulautumisen 
jälkeen sekä Rettig Groupin omistuksesta johtuvista 
kuluista, jotka koostuvat hallinnointipalkkioista ja 
Rettig Groupin vanhoista kannustinjärjestelmistä, 
joiden lisäksi muista kertaluonteisista kuluista, kuten 
kanteista tai merkittävistä kauden jälkeen synty-
neistä oikaisuista sekä käyttöomaisuuden myynnistä 
johtuvista poikkeuksellisista voitoista ja tappioista 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa oikaisuissa ote-
taan huomioon erät, joita on oikaistu sellaisten ta-
pahtumien vuoksi, jotka muuten vaikuttavat eri tili-
kausien vertailukelpoisuuteen. Tämä antaa johdolle 
ja sijoittajille paremman käsityksen vertailukelpoi-
sesta liiketoiminnasta  
 
 
Oikaistu käyttökate oikaistu käyttökate % oikaistu 
EBITA ja oikaistu EBITA % esitetään liiketuloksen käyt-
tökatteen ja EBITA:n lisäksi heijastamaan liiketoimin-
nan suorituskyvyn tuloksellisuutta oikaisemalla eriä, 
joiden konserni katsoo vaikuttavan vertailukelpoi-
suuteen (”Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikai-
sut”) 

Oikaistu käyttökate  Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 
oikaisuja 

Oikaistu käyttökate % Oikaistu käyttökate prosentteina liikevaihdosta 
Oikaistu EBITA EBITA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia oikai-

suja 
Oikaistu EBITA % Oikaistu EBITA prosentteina liikevaihdosta 
Oikaistu tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen vertailukelpoisuuteen vaikut-

tavia oikaisuja 
 

Investoinnit  Investoinnit sisältävät konsernin investoinnit aineelli-
siin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, jotka on johdettu konsernin rahavirta-
laskelmasta  

Investoinnit ovat tunnusluku, joka antaa kuvan kon-
sernin investoinneista aineellisiin käyttöomaisuus-
hyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 

Yrityshankinnat (M&A) Konsernin rahavirtalaskelmasta johdetut yrityshan-
kinnat ja sijoitukset osakkuusyrityksiin  

Yrityshankinnat kuvaavat konsernin investointeja 
yritysostoihin, joiden tarkoituksena on kasvattaa 
konsernin tuote- tai palvelutarjontaa varoja tai tek-
nologioita tuotantokapasiteettia tai suorituskykyä 

Oikaistu operatiivinen kassa-
virta viimeisen 12 kuukauden 
jakso  

12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennet-
tynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja edeltä-
vien 12 kuukauden investoinneilla 

Oikaistu operatiivinen kassavirta kuvastaa konsernin 
annualisoitua operatiivista kassavirtaa pois lukien 
oikaistut erät 

Kassakonversio Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna viimeisen 
12 kuukauden jakson oikaistulla käyttökatteella 

Kassakonversio tunnuslukua käytetään arvioimaan 
Purmo Groupin kykyä muuntaa liiketoiminnan tulos 
rahaksi. Tunnusluku osoittaa konsernin kykyä mak-
saa osinkoja ja / tai kerätä varoja yritysostoja tai 
muita transaktioita varten  

Nettokäyttöpääoma (NWC) Purmo Groupin vaihto-omaisuus operatiiviset saa-
miset vähennettynä ostoveloilla ja muilla operatiivi-
silla veloilla  

Nettokäyttöpääoma on hyödyllinen mittari, jolla 
seurataan toimintaan liittyvää suoran nettokäyttö-
pääoman tasoa ja sen muutoksia  

Operatiivinen sidottu pääoma Nettokäyttöpääoma muut aineettomat hyödykkeet 
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoi-
keushyödykkeet 

Sidottu pääoma kuvaa konsernin liiketoimintaan 
tehtyjä kokonaisinvestointeja  

Sijoitetun operatiivisen pää-
oman tuotto 

Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto/-tappio ja-
ettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla 

Kuvastaa liiketoimintaan sitoutuneen pääoman 
tuottoa 
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Nettovelka Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat (sisältäen pää-
omalainan) sekä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset vuok-
ravelat vähennettynä rahavaroilla 

Kuvastaa korollisten saamisten ja korollisten velko-
jen nettomäärää 

Nettovelka / Oikaistu käyttö-
kate 

Nettovelka jaettuna oikaistulla käyttökatteella Tunnusluku kuvastaa kuinka nopeasti konserni voi 
maksaa nettovelan takaisin vuosissa mitattuina 
käyttämällä oikaistua käyttökatetta (vuosina ilmais-
tuna). Tunnusluku on hyödyllinen kuvattaessa myös 
konsernin velkaantuneisuutta  

Omavaraisuusaste IFRS-konsernitilinpäätöksestä johdettu yhtiön omis-
tajille kuuluva oma pääoma jaettuna varoilla  

Tunnusluku on hyödyllinen mitattaessa kuinka suuri 
osa konsernin varoista on rahoitettu laskemalla liik-
keeseen osakkeita ulkopuolisten lainojen sijaan 

Oman pääoman tuotto Konsernin viimeisen 12 kuukauden jakson emoyhtiön 
omistajille kuuluva voitto/tappio jaettuna keskimää-
räisellä emoyhtiön omistajille kuuluvalla omalla 
pääomalla  

Esittää omistajien sijoittaman pääoman tuoton 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 
Milj. euroa ellei toisin ilmoiteta 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 2021 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      
Sulautumisen myötä kirjattu IFRS 2 tulosvaikutus - - - - 52,3 
Yritysjärjestelyihin liittyvät transaktio- ja 
integrointikustannukset 1,3 - 1,6 0,0 0,1 
Uudelleenjärjestelykustannukset ja tehostamisohjelmiin 
liittyvät kertaluonteiset kustannukset -0,2 6,1 3,31) 8,6 8,9 
Purmo Groupin muodostuminen ja eriyttämisvalmisteluihin 
liittyvät kulut - 2,2 0,3 2,9 6,6 
Hallinnointipalkkiot ja vanhat Rettig Groupin 
kannustinohjelmat - 0,6 - 1,4 2,4 
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset - - 6,9 - - 
Muut  - -0,4 - -0,4 0,0 
Oikaisut yhteensä 1,0 8,6 12,1 12,5 70,2 
1)Sisältää 3,7 milj. euroa kuluja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta      
      
Liikevaihto 216,3 218,5 697,5 621,0 843,6 
Liikevoitto 10,5 8,9 40,5 45,3 3,5 
Liikevoitto % 4,8 % 4,1 % 5,8 % 7,3 % 0,4 % 
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä 0,9 0,7 6,8 2,2 2,9 
EBITA 11,4 9,7 47,3 47,5 6,3 
EBITA % 5,3 % 4,4 % 6,8 % 7,7 % 0,8 % 
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä 7,1 7,2 24,8 21,3 27,3 
Käyttökate 18,6 16,8 72,1 68,8 33,6 
Käyttökate % 8,6 % 7,7 % 10,3 % 11,1 % 4,0 % 
      
Oikaistu liikevoitto      
Liikevoitto 10,5 8,9 40,5 45,3 3,5 
Poistot ja arvonalentumiset, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 8,1 7,9 24,0 23,4 30,2 
Oikaisut 1,0 8,6 12,1 12,5 70,2 
Oikaistu liikevoitto 19,6 25,4 76,6 81,3 103,9 
Oikaistu liikevoitto % 9,1 % 11,6 % 11,0 % 13,1 % 12,3 % 
      
Oikaistu EBITA      
Liikevoitto 10,5 8,9 40,5 45,3 3,5 
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä, ilman vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,9 0,7 2,8 2,2 2,9 
Oikaisut 1,0 8,6 12,1 12,5 70,2 
Oikaistu EBITA 12,5 18,2 55,4 60,0 76,6 
Oikaistu EBITA % 5,8 % 8,3 % 7,9 % 9,7 % 9,1 % 
      
Oikaistu tilikauden tulos      
Tilikauden tulos 5,3 3,6 20,0 27,9 -18,8 
Oikaisut 1,0 8,6 12,1 12,5 70,2 
Oikaistu tilikauden tulos 6,3 12,2 32,3 40,4 51,4 
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Milj. euroa ellei toisin ilmoiteta   1–9/2022 1–9/2021 2021 
Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistu operatiivinen kassavirta      
Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate   99,2 105,2 103,9 
Nettokäyttöpääoman muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan   -43,7 -32,81) -35,9 
Viimeisen 12 kuukauden jakson Investoinnit    -20,5 -11,11) -14,8 
Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistu operatiivinen kassavirta    35,0 61,31) 53,1 
      
Kassakonversio      
Oikaistu liiketoiminnan kassavirta edellisten 12 kuukauden ajalta     35,0 61,31) 53,1 
Oikaistu käyttökate   99,2 105,2 103,9 
Kassakonversio   35,3 % 58,2 %1) 51,1 % 
      
Nettokäyttöpääoma      
Vaihto-omaisuus   191,2 143,6 157,4 
Operatiiviset saamiset   154,0 164,2 104,7 
Operatiiviset velat   215,6 213,71) 189,7 
Nettokäyttöpääoma   129,6 94,01) 72,3 
      
Operatiivinen sijoitettu pääoma      
Nettokäyttöpääoma   129,6 94,01) 72,3 
Muut aineettomat hyödykkeet   47,3 36,2 36,3 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    122,3 127,4 131,9 
Käyttöoikeusomaisuuserät    34,2 31,7 31,3 
Operatiivinen sijoitettu pääoma   333,4 289,41) 271,8 
      
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto      
Operatiivinen sijoitettu pääoma   333,4 289,41) 271,8 
Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto    -1,4 54,3 3,5 
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto   -0,4 % 18,8 %1) 1,3 % 
      
Nettovelka      
Lainat (pitkäaikaiset)   278,2 7,8 285,7 
Lainat (lyhytaikaiset)   26,4 100,1 95,0 
Lainat, myytävänä olevat omaisuuserät   7,1 - - 
Vuokrasopimusvelat (pitkäaikaiset)   38,4 34,8 30,7 
Vuokrasopimusvelat (lyhytaikaiset)   1,9 2,1 5,6 
Vuokrasopimusvelat, myytävänä olevat omaisuuserät   0,6 - - 
Rahavarat   -53,1 -32,2 -177,6 
Rahavarat, myytävänä olevat omaisuuserät   -11,1 - - 
Nettovelka   288,3 112,6 239,5 
      
Nettovelka/Oikaistu Käyttökate       
Nettovelka   288,3 112,6 239,5 
Viimeisen 12 kuukauden jakson Oikaistu käyttökate    99,2 105,2 103,9 
Nettovelka/Oikaistu käyttökate   2,9 1,1 2,3 
      
Omavaraisuusaste      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   431,1 538,0 390,6 
Varat yhteensä   1056,3 948,4 1,046,2 
Omavaraisuusaste   40,8 % 56,7 % 37,3 % 
      
Oman pääoman tuotto      
Viimeisen 12 kuukauden jakson tilikauden voitto emoyhtiön 
omistajille   -26,5 34,6 -18,8 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden alussa   390,6 515,5 515,5 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa    431,1 538,0 390,6 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma keskimäärin    410,8 526,7 453,1 
Oman pääoman tuotto   -6,5 % 6,6 % -4,2 % 

8) Luvut kaudelle 1-9/2021 oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. 

  



Purmo Group Oyj Tammi–syyskuu 2022  

 
 

Milj. euroa ellei toisin ilmoiteta 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 2021 
Osakekohtainen tulos laimentamaton      
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos C-sarjan osakkeille 5,3 3,3 20,0 27,4 -18,7 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos F-sarjan osakkeille 0,0 0,3 0,1 0,5 -0,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos  5,3 3,6 20,2 27,9 -18,8 
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kpl)  41 339 788 28 795 6731) 41 190 504 28 792 4051) 29 124 487 
Osakekohtainen tulos laimentamaton euroa 0,13 0,13 0,49 0,97 -0,65 
      
Osakekohtainen tulos laimennettu      
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos C-sarjan osakkeille 5,3 3,3 20,0 27,4 -18,7 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos F-sarjan osakkeille 0,0 0,3 0,1 0,5 -0,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos  5,3 3,6 20,2 27,9 -18,8 
Laimennettujen osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kpl)  41 339 788 28 972 8681) 41 190 504 28 969 6011) 29 124 487 
Osakekohtainen tulos laimennettu euroa 0,13 0,12 0,49 0,96 -0,65 
      
Oikaistu osakekohtainen tulos laimentamaton      
Oikaisut 1,0 8,6 12,1 12,5 70,2 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos C-sarjan osakkeille 6,3 12,1 32,0 40,1 51,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos F-sarjan osakkeille 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos  6,3 12,2 32,3 40,4 51,4 
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kpl)  41 339 788 28 795 6731) 41 190 504 28 792 4051) 29 124 487 
Oikaistu osakekohtainen tulos laimentamaton euroa 0,15 0,42 0,78 1,40 1,77 
      
Oikaistu osakekohtainen tulos laimennettu      
Oikaisut 1,0 8,6 12,1 12,5 70,2 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos C-sarjan osakkeille 6,3 12,1 32,0 40,1 51,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos F-sarjan osakkeille 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos  6,3 12,2 32,3 40,4 51,4 
Laimennettujen osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kpl)  41 339 788 28 972 8681) 41 190 504 28 969 6011) 29 124 487 
Oikaistu osakekohtainen tulos laimennettu euroa 0,15 0,42 0,78 1,39 1,77 
1)Vertailukauden osakemäärä on Purmo Group Oy Ab:n. 30.9.2021 Purmo Group Oy Ab:lla oli 11 073 834 osaketta, jotka on konvertoitu käyttäen 31.12.2021 fuusion 
konversiosuhdetta 2,600334506. 
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Purmo Group Oyj:n taloudellinen raportointi 2023 

9. helmikuuta 2023 
Tilinpäätöstiedote 2022   

26. huhtikuuta 2023 
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023  

19. heinäkuuta 2023 
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023   

25. lokakuuta 2023 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023  

 

 
 

Yhteys- ja lisätiedot: 
investors@purmogroup.com 

https://investors.purmogroup.com 


