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Vakaa alkuvuosi 

Tammi–maaliskuu 2022 
 Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 236,2 (190,4) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 21 prosenttia. 
 Oikaistu käyttökate oli 29,2 (29,1) miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen marginaali oli 12,4 (15,3) prosenttia. 
 Liiketulos oli 14,1 (18,7) miljoonaa euroa, mihin vaikutti -7,5 (-2,9) miljoonan euron vertailukelpoiset oikaisut. 
 Liiketoiminnan rahavirta oli -38,9 (-7,0) miljoonaa euroa. 
 Ensimmäinen strateginen yritysosto saatiin päätökseen, Thermotech konsolidoitiin ICS-divisioonaan 1.3.2022 alkaen. 
  

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 
Paremman näkyvyyden ansiosta Purmo Group on päättänyt antaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022 : 
 
Vuodelle 2022 Purmo Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatt een 
odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla (103,9 miljoonaa euroa), muuttuen enintään 5 prosenttia edellisestä vuodesta.  
 
Talousnäkymät ovat edelleen epävarmoja, johtuen Ukrainan sodan aiheuttamasta geopoliittisesta tilanteesta, mikä vaikuttaa 
markkinakysyntään ja toimitusketjuihin sekä aiheuttaa raaka-aineiden kustannusinflaatiota. Purmo Group pyrkii hallitsemaan tilannetta 
aktiivisesti, muun muassa myyntihintojen korotuksin kustannusinflaation tasapainottamiseksi, ja lieventämällä toimitusrajoitt eita. 

Avainluvut 
Milj. euroa  1-3/2022  1-3/2021  Muutos, %  2021  
Liikevaihto  236,2 190,4 24 % 843,6 
Oikaistu käyttökate 29,2 29,1 0 % 103,9 
Oikaistu käyttökate, %  12,4 % 15,3 %  12,3 % 
Oikaistu EBITA 22,3 22,4 0 % 70,8 
Oikaistu EBITA, % 9,5 % 11,7 %  8,4 % 
Liiketulos 14,1 18,7 -25 % 3,5 
Liiketulos, % 6,0 % 9,8 %  0,4 % 
Tilikauden tulos 6,5 11,9 -46 % -18,8 
Oikaistu tilikauden tulos 14,0 14,9 -6 % 51,4 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 1) 0,16 0,41 -61 % -0,65 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 1) 0,34 0,51 -33 % 1,77 
Liiketoiminnan rahavirta  -38,9 -7,0 -458 % 35,4 
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 
kuukauden jakso 2)  18,6 96,9 -81 % 53,1 
Kassakonversio 3)  17,8 % 101,7 %  51,1 % 
Operatiivinen sijoitettu pääoma 4)  328,2 259,6 26 % 271,8 
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, % 5)  -0,3 % 19,9 %  1,3 % 
Nettovelka 301,0 86,2 249 % 239,5 
Nettovelka / Oikaistu käyttökate 2,9 0,9 220 % 2,3 

 

1) Vuoden 2021 osakohtainen tulos on laskettu Purmo Group Oy Ab:n osakemäärän perusteella. 
2) 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 12 kuukauden jakson investoinneilla .  
3) Oikaistu operatiivinen kassavirta jaettuna oikaistulla käyttökatteella, kumpikin 12 kuukauden jaksolta. 
4) Nettokäyttöpääoma, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuus.  
5) Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla. Ilman kertaluontoisia eriä sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto oli 22 % 
(25 %). 
 
Ellei toisin mainita, suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2021 oikaisemattomiin avainlukuihin vaikuttavaa IFRS 2 
mukaisesti kirjattu tulosvaikutteinen erä Purmo Group Oyj:n (entinen Virala Acqusition Company Oyj) ja Purmo Group Oy Ab:n sulautumisesta johtuen. Erä oli 
kertaluontoinen eikä sillä ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2021 oikaisemattomiin tunnuslukuihin vaikuttaa myös muut 17,9 miljoonan euron kertaluontoiset erät. 
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Toimitusjohtajan katsaus: Vakaa alkuvuosi epävarmasta 
markkinatilanteesta huolimatta
 
Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Purmo Groupin liikevaihto 
kasvoi 24 prosenttia 236,2 miljoonaan euroon. Kasvua edisti jatkunut 
yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu molemmissa divisioonissa. 
Orgaaninen kasvu oli 21 prosenttia. Oikaistu käyttökate oli 29,2 
miljoona euroa ja saavutti viime vuoden korkean tason. Oikaistu 
käyttökatemarginaali laski 12,4 prosenttiin, mihin vaikutti 
vertailukauden tilapäisesti alhaisempi kustannustaso. 
Katsauskauden käyttökatemarginaali oli kuitenkin korkeammalla 
tasolla kuin vuosien 2019 ja 2020 ensimmäisillä vuosineljänneksillä 
(vastaavasti 9,5 ja 11,0 prosenttia). 
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulos oli vakaa haastavasta 
markkinatilanteesta huolimatta: saavutimme 104,0 miljoonan euron 
(95,3) oikaistun käyttökatteen viimeisen 12 kuukauden jaksolla.  
 
Ukrainan sodasta johtuva geopoliittinen tilanne on ennen kaikkea 
humanitäärinen kriisi. Tämän lisäksi se asettaa haasteita Purmo 
Groupin liiketoiminnalle. Sodalla on ollut kielteinen vaikutus 
kysyntään monella markkinalla ja on pahentanut jo ennestään 
kuormittuneita toimitusketjuja sekä kustannusinflaatiota.  
 
Maaliskuun lopussa päätimme luopua Venäjän liiketoiminnasta. 
Luovutukseen liittyvä työ on aloitettu ja harkitsemme eri vaihtoehtoja. 
Liiketoiminnan luovutuksen jälkeen meillä ei ole enää tuotantoa eikä 
myyntiä Venäjällä. 
 
Nykyisestä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta, odotamme 
edelleen asuinrakennusten kestävien ja energiatehokkaiden 
lämmitys- ja viilennysratkaisujen kysynnän kasvavan. Korkeat 
energiahinnat ja siirtymä uusiutuviin energialähteisiin vahvistavat 
myös kasvuodotuksiamme. Asuinrakennukset edustavat noin 17 
prosenttia EU:n kokonaisenergiakulutuksesta. Seuraamme näitä 
kysynnän ajureita kolmen pilarin kasvustrategiamme toteutuksessa. 

ICS-divisioonan vahvaa kehitystä tasapainotti 
heikompi Radiators-divisoona 
ICS-divisioonan liikevaihto ja oikaistu käyttökate kasvoivat vahvasti 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi 
useammalla markkinalla, erityisesti Italiassa. Kasvua edisti 
lämpöpumppujen ja vastaavien järjestelmien vahva kysyntä sekä 
valtioiden energiatehokkuustuet. ICS-divisioonan laajin tarjonta 
mukaan lukien lämpöpumput, ilmastointijärjestelmät ja ilmanvaihto 
on Italiassa.  

 
Radiators-divisioonan liikevaihto kasvoi myyntihintojen korostusten 
ansiosta. Oikaistu käyttökate kuitenkin heikkeni johtuen 
alhaisemmista myyntimääristä vertailukauteen nähden. 
Myyntimäärien laskuun vaikutti etenkin kysynnän normalisointi 
vuoden 2021 korkeista tasoista sekä geopoliittinen tilanne. Vuoden 
2021 ensimmäinen ja toinen vuosineljännes hyötyi patoutuneesta 
kysynnästä ja ennakko-ostoista.  
 

Thermotechin yrityshankinta 
Thermotechin yritysosto saatiin päätökseen katsauskauden aikana, 
mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia ICS-divisioonalle Pohjoismaissa. 
TT Thermotech Intressenter AB:n (Thermotech) hankinta oli 
ensimmäinen yritysostomme pörssiyhtiönä. Yritysosto tukee Purmo 
Groupin strategiaa. Thermotech on pohjoismainen yhtiö, joka 
valmistaa ja toimittaa räätälöityjä ja valmiita 
lattialämmitysjärjestelmiä pohjoismaisille asiakkaille. Hankinta tuo 
ICS-valikoimaamme älyteknologiaa, tukee ratkaisumyyntiämme ja 
vahvistaa asemaamme Pohjoismaiden lattialämmitysmarkkinoilla.  

Taloudellinen ohjeistus annettu vuodelle 2022 
Paremman näkyvyyden ansiosta Purmo Group on päättänyt antaa 
taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 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 edellisestä vuodesta. 
  
Talousnäkymät ovat edelleen epävarmoja, johtuen Ukrainan sodan 
aiheuttamasta geopoliittisesta tilanteesta, mikä vaikuttaa 
markkinakysyntään ja toimitusketjuihin sekä aiheuttaa raaka-
aineiden kustannusinflaatiota. Purmo Group pyrkii hallitsemaan 
tilannetta aktiivisesti, muun muassa myyntihintojen korotuksin 
kustannusinflaation tasapainottamiseksi, ja lieventämällä 
toimitusrajoitteita. 
 
Haluamme kiittää kaikkia asiakkaita, henkilöstöä, toimittajia ja 
osakkeenomistajia jatkuvasta luottamuksesta ja sitoutumisesta 
Purmo Groupiin. Markkinaepävarmuuksista huolimatta olemme 
hyvässä asemassa kasvamaan kestävien sisäilmastoratkaisujen 
maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi sekä saavuttamaan 
pitkäjänteiset taloudelliset tavoitteitamme. 
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Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle  
 
Purmo Groupin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 on julkaistu tänään, ja se on saatavilla englanniksi ja suomeksi Purmo Groupin 
verkkosivuilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ 
 
Purmo Group järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://purmogroup.videosync.fi/q1-
2022 torstaina 12.5.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa toimitusjohtaja John Peter Leesi ja talousjohtaja Erik Hedin esitte levät tuloksen 
analyytikoille, sijoittajille ja medialle ja vastaavat kysymyksiin.  
 
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään 5 mi nuuttia ennen 
tilaisuuden alkua alla olevaan puhelinnumeroon: 
Osallistujat Suomesta: +358 981710310  
Osallistujat Ruotsista: +46 856642651  
Osallistujat Iso-Britanniasta: +44 3333000804  
Osallistujat Yhdysvalloista: +1 6319131422 
 
Puhelinkonferenssin PIN: 50253852# 
 
Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/ pian tilaisuuden päättymisen jälkeen. 

LISÄTIETOJA: 
Erik Hedin, Purmo Groupin talousjohtaja: Puh. +44 7 979 363473 
Josefina Tallqvist, sijoittajasuhteet (tilapäinen), Purmo Group: Puh. +358 40 745 5276 
 

https://investors.purmogroup.com/fi/ir-materiaalia/
https://purmogroup.videosync.fi/q1-2022
https://purmogroup.videosync.fi/q1-2022
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Konsernin taloudellinen katsaus

Toimintaympäristö 
Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kysyntä 
normalisoitui vertailukauteen nähden. Poikkeuksellisella 
vertailukaudella markkinat elpyivät voimakkaasti 
koronapandemiasta ja asiakkaat tekivät ennakko-ostoja ennen 
hinnankorotuksia. 
 
Kysyntä heikkeni maaliskuussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.  
Venäjän ja Ukrainan lisäksi konfliktin rajanaapurit, kuten Puola, 
kärsivät sodasta ja pakolaisvirrasta.  
 
Vuoden 2021 aikana Purmo Group toteutti myyntihintojen korotuksia 
tasapainottaakseen korkeampien raaka-ainehintojen vaikutuksia, 
Katsauskauden aikana raaka-aineiden kuten teräksen, alumiinin, 
messingin ja muovin hinnat nousivat edelleen.  Vuoden 2022 aikana 
Purmo Group jatkaa kustannusinflaation tasapainottamista 
nostamalla myyntihintoja. 
 

Purmo Groupin osalta teräksen saatavuus oli edelleen hyvä vahvojen 
toimittajasuhteiden ja pitkien sopimusten ansiosta.  Lähinnä Italiassa 
myytävien lämpöpumppujen saatavuus parani katsauskauden 
aikana. Muut toimitusrajoitteet jatkuivat kuitenkin edelleen muovin, 
sähkökomponenttien, logistiikan ja ammattitaitoisen työvoiman 
osalta, mikä rajoitti sekä kysyntää että tuotantoa. Johto jatkoi näiden 
vaikutusten tasapainottamista. 
 
Vaikka koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset helpottivat 
Euroopassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa, rajoitukset ovat edelleen 
voimassa Kiinassa ja niiden vaikutus näkyy kysynnässä ja 
tuotannossa. Vaikka Kiinan osuus kasvaa, taloudellinen vaikutus 
Purmo Groupiin on edelleen verrattaen pieni. Purmo Groupille 
tärkeitä markkinoita-alueita, kuten Saksa ja Italia, hyötyivät edelleen 
valtioiden kannustimista rakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi.  

Liikevaihto 
Milj. euroa  1-3/2022  1-3/2021  Muutos, %  2021  
Liikevaihto, segmenteittäin     
Radiators 135,0 110,3 22 % 506,3 
ICS 101,1 80,2 26 % 337,2 
Yhteensä 236,2 190,4 24 % 843,6 

 
Tammi-maaliskuun 2022 liikevaihto oli 236,2 (190,4) miljoonaa euroa, 
eli kasvua oli 24 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 21 prosenttia ja 
nettovaluuttavaikutus 1 prosentti, mikä johtui pääasiassa Englannin 
punnan, Brasilian realin ja Kiinan juanin vahvistumisesta. Liikevaihdon 
kasvusta 2 prosenttia tuli Evroradiatorsin ja Thermotechin 
yritysostoista. 
 
Kumpikin divisioona saavutti yli 20 prosentin orgaanisen kasvun 
katsauskauden aikana. Radiators-divisioonan orgaaninen kasvu 
hyötyi myyntihintojen korotuksista. Myyntimäärät jäivät edellisvuotta 
pienemmiksi. Vuoden 2021 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen 

myyntimäärät olivat poikkeuksellisen suuret. ICS-divisioonan 
orgaanista kasvua vauhditti sekä myyntihintojen nousu että 
myyntimäärien kasvu. ICS-divisioonaan vaikuttivat muovin ja 
sähkökomponenttien toimitusrajoitteet. 
 
Liikevaihto Länsi-Euroopassa, Purmo Groupin suurimmalla markkina-
alueella, kasvoi 17 prosenttia. Keski- ja Itä-Eurooppa, jonka kasvua 
hidasti Venäjän myynnin keskeyttäminen, kasvoi 22 prosenttia. 
Pohjois-Eurooppa kasvoi 23 prosenttia ja Etelä-Eurooppa 53 
prosenttia. Muu maailma markkina-alueena kasvoi 23 prosenttia.

Tulos ja kannattavuus 
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos, % 2021 
Oikaistu käyttökate, segmenteittäin     
Radiators 17,5 19,3 -9 % 66,0 
ICS 13,6 10,7 27 % 43,7 
Muut -1,9 -0,9 105 % -5,8 
Yhteensä 29,2 29,1 0 % 103,9 
Oikaistu käyttökate, %  12,4 % 15,3 %  12,3 % 

 
Tammi-maaliskuun 2022 oikaistu käyttökate oli 29,2 (29,1) miljoonaa 
euroa. Tulokseen vaikutti ICS-divisioonan vahva kasvu, joka 
tasapainotti Radiators-divisioonan heikentynyttä 
kannattavuuskehitystä.  
 
Tammi-maaliskuun käyttökatemarginaali laski 12,4 prosenttiin (15,3). 
Vertailukauden kustannukset olivat suotuisasti alhaisella tasolla 
koronapandemian sekä tilapäisesti alhaisten raaka-ainehintojen 
vuoksi. 

Radiators-divisioonan oikaistu käyttökate laski 17,5 (19,3) miljoonaan 
euroon, kun taas ICS-divisioonan käyttökate kasvoi 13,6 (10,7) 
miljoonaan euroon. 
 
Kertaluonteiset erät olivat tammi-maaliskuussa 7,5 (2,5) miljoonaa 
euroa, mihin vaikutti Venäjän varojen ja velkojen arvonalentumiset ja 
alaskirjaukset. Tulos ennen veroja oli 11,3 (16,9) miljoonaa euroa. 
Efektiivinen verokanta oli 42,4 (29,4) prosenttia. Konsernin tuloverot 
olivat 3,2 (5,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,41) 
euroa mihin vaikutti vertailukelpoiset oikaisut sekä listautumiseen ja 
Thermotechin yritysoston liittyvien osakeantien laimentava vaikutus. 
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Kassavirta ja taloudellinen asema  
Liiketoiminnan kassavirta oli -38,9 (-7,0) miljoonaa euroa. 
Epäsuotuisa muutos johtui pääosin nettokäyttöpääoman 
muutoksesta, johon vaikutti normaalia vahvempi kausiluonteisuus. 
Yleinen kustannustason nousu ja hintainflaatio, odotettua 
heikommat toimitukset katsauskauden lopussa ja myyntimix nostivat 
käyttöpääomaa. 
 
Normaalisti nettokäyttöpääoma on alhaisimmillaan joulukuussa, 
jonka jälkeen se kasvaa ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. 
Kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana 
nettokäyttöpääoma taas laskee. 
 
Edeltäneiden 12 kuukauden oikaistu operatiivinen kassavirta laski 81 
prosenttia 18,6 (96,9) miljoonaan euroon ja kassakonversio laski 17,8 
prosenttiin (101,7). Lasku johtui pääasiassa nettokäyttöpääoman 
epäsuotuisasta -69,7 (10,4) miljoonan euron muutoksesta. 
Vertailukauden lopussa nettokäyttöpääoma oli vuodenaikaan 
nähden normaalia alhaisempi johtuen poikkeuksellisen vahvasta 
kysynnästä sekä erittäin alhaisesta vaihto-omaisuuden tasosta. 
Viimeisen 12 kuukauden investoinnit kasvoivat 15,7 miljoonaan euroon 
(8,7), mikä vaikutti osaltaan myös supistuneeseen oikaistuun 
operatiiviseen kassavirtaan. Osin laskua tasapainotti parantunut 
edeltäneiden 12 kuukauden oikaistu käyttökate, joka oli 104,0 (95,3) 
miljoonaa euroa.  

Investointien kassavirta oli -16,9 (-1,5) miljoonaa euroa. Muutos johtui 
pääasiassa Thermotechin 14,6 (0,0) miljoonan euron yritysostosta ja 
2,4 (1,5) miljoonan euron investoinneista aineettomiin ja aineelliseen 
käyttöomaisuuteen. 
 
Rahoitustoiminnan kassavirta oli -84,2 (-7,8) miljoonaa euroa 
raportointikaudella, koostuen pääasiassa 95,0 miljoonan euron 
välirahoituksen takaisinmaksusta, jota osittain tasoitti 13,4 miljoonan 
euron lyhytaikainen rahoitus.  
 
Nettovelka 31.3.2022 oli 301,0 (31.12:2021: 239,5) miljoonaa euroa ja 
omavaraisuusaste 40,8 (31.12.2021: 37,3) prosenttia. Edeltävien 12 
kuukauden oikaistun käyttökatteen suhde nettovelkaan oli 2,9 
(31.12.2021: 2,3) raportointikauden lopussa.  
 
Katsauskauden lopussa konsernin likviditeetti koostui rahavaroista, 
jotka olivat yhteensä 33,2 (31.12.2021: 177,.6) miljoonaa euroa. Purmo 
Group allekirjoitti 9.3.2022 sopimuksen 100,0 miljoonan euron 
kotimaisesta yritystodistusohjelmasta tukeakseen konsernin 
lyhytaikaisia rahoitustarpeita. Katsauskauden lopussa liikkeelle 
laskettuja yritystodistuksia oli 12,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Purmo 
Groupilla oli 80,0 miljoonan euron komittoitu valmiusluottolimiitti 
sekä 17,5 miljoonan euron tililimiitit tärkeimmissä yhteistyöpankeissa.  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 412,9 (31.12.2021: 390,6) 
miljoonaa euroa. 
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Radiators-divisioona 
 
Purmo Groupin Radiators-divisioona on Euroopan johtava radiaattorivalmistaja. Kysyntää ohjaavat ensisijaisesti korjausrakentaminen ja 
kunnossapito (noin 60 prosenttia liikevaihdosta) sekä uudisrakentaminen (noin 40 prosenttia liikevaihdosta). Divisioonalla on kolme 
tuoteryhmää: paneeliradiaattorit, putkiradiaattorit ja sähköradiaattorit.  Tuotteet myydään pääosin asentajille kokonaisina paketteina 
tukkukauppiaiden kautta. 

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos, % 2021 
Liikevaihto 135,0 110,3 22 % 506,3 
Oikaistu käyttökate 17,5 19,3 -9 % 66,0 
Oikaistu käyttökate, % 13,0 % 17,5 %  13,0 % 
Poistot ja arvonalentumiset -5,1 -5,0 153 % -21,1 

Markkinat 
Vahvaan vertailukauteen nähden radiaattoreiden kysyntä oli 
heikompi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Patoutuneen 
kysynnän ja hinnankorotuksia edeltävän ennakko-ostamisen 
ansiosta viime vuosi oli normaalia vahvempi. Lisäksi kotitalouksien 
inflaatiopaineet, materiaalien korkeampi hintataso ja saatavuus 
sekä geopoliittisen tilanteen vaikutukset johtivat heikompaan 
kysyntään. 
 
Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä kysyntä heikentyi Isossa-
Britanniassa, Ranskassa ja Pohjoismaissa. Saksa, Itävalta ja Tšekin 
tasavalta olivat toisaalta markkina-alueita, joilla kysyntä oli 
vakaampaa. Liiketoiminta Kiinassa saavutti kasvua, mutta näkymät 
ovat kuitenkin edelleen riippuvaisia poliittisesta päätöksenteosta 
koskien koronaviruspandemian rajoituksia.  

Liikevaihto  
Tammi-maaliskuussa 2022 Radiators-divisioonan liikevaihto kasvoi 
22 prosenttia 135,0 (110,3) miljoonaan euroon. Myyntimäärien 10 
prosentin laskusta huolimatta, orgaaninen kasvu oli 20 prosenttia, 
mihin vaikutti myyntihintojen korotukset katsauskauden aikana. 
Liikevaihdon kasvusta 2 prosenttia tuli yritysostoista. 
Valuuttavaikutus oli neutraali. 
 
Myyntimäärien laskuun vaikutti heikompi kysyntä. Geopoliittinen 
tilanne vaikutti suoraan Radiators-divisioonaan, kun toimitukset 
Ukrainaan pysähtyivät ja Venäjänmyynti keskeytettiin, mutta myös 
välillisestii Puolaan ja muihin markkinoihin.  

 
Kannattavuus  
Tammi-maaliskuussa 2022 Radiators-divisioonan oikaistu 
käyttökate laski 9 prosenttia 17,5 (19,3) miljoonaan euroon. Oikaistu 
käyttökatemarginaali oli 13,0 (17,5) prosenttia. 
 
Heikentynyt oikaistu käyttökate johtui myyntimäärien 
pienentymisestä edellisvuoteen nähden. Alhaisempaan oikaistuun 
käyttökatemarginaaliin vaikuttivat teräksen vuodentakainen hinta, 
joka pandemian jälkeen oli suotuisalla tasolla, katsauskauden 
hieman korkeammat operatiiviset kulut, jotka liittyivät strategisiin 
projekteihin, sekä arvioidut ukrainalaisiin asiakkaisiin liittyvät 
luottotappiovaraukset. 

Katsauskauden keskeiset toimet 
Purmo Group keskeytti 4.3.2022 kaikki myyntiin ja tuotantoon liittyvän 
toiminnan Venäjällä johtuen maan hyökkäyksestä Ukrainaan. 
Maaliskuun lopussa päätettiin luopua Venäjän liiketoiminnasta 
tavoitteena löytää liiketoiminnalle uusi omistaja. 
  
Katsauskauden aikana lanseerattiin tuotteita EU-markkinoille. Näistä 
toinen oli uusi keskikytkennällä varustettu paneeliradiaattori Purmo 
Flex ja toinen sisustusradiaattori Tinos H, jota lanseerattiin uusille 
markkina-alueille. Purmo Flex lanseerattiin ensin Saksaan, missä 
tuote sai ammattiasentajilta myönteisen vastaanoton. 
 
Rybnikissä Puolassa sijaitsevan Radiators-segmentin suurimman 
tuotantolaitoksen laajentaminen jatkui suunnitelmien mukaisesti. 
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ICS-divisioona 
 
Purmo Groupin ICS-divisioona tarjoaa kattavan valikoiman komponentteja ja kokonaisjärjestelmiä LVI-suunnittelijoille, asentajille ja 
tukkukauppiaille niin asuinrakennusten kuin kaupallisten ja julkisten rakennusten aloilla. Kysyntää ohjaavat uudisrakentaminen (noin 70 
prosenttia liikevaihdosta) sekä myös korjausrakentaminen ja kunnossapito (noin 30 prosenttia liikevaihdosta). ICS divisioonan tuotevalikoima 
kattaa säteilylämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät (RHC), johon kuuluu ensisijaisesti lattialämmitys, ilmalämmitys ja -jäähdytys mukaan lukien 
ilmastointijärjestelmät, lämpöpumput ja ilmanvaihto, vesikierto- ja kytkentäjärjestelmät sekä komponentit kuten vesikiertoiset ja elektroniset 
säätimet ja patteriverkoston tasapainoteknologia. 

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos, % 2021 
Liikevaihto 101,1 80,2 26 % 337,2 
Oikaistu käyttökate 13,6 10,7 27 % 43,7 
Oikaistu käyttökate, % 13,5 % 13,3 %  13,0 % 
Poistot ja arvonalentumiset -2,6 -2,4 7 % -9,0 

Markkinat 
Euroopan ICS-markkinoilla, joita hallitsee säteilylämmitys- ja 
jäähdytysala, kasvu jatkui yleisesti vahvana. Kysyntä oli useimmilla 
markkinoilla jopa pandemiaa edeltäneitä tasoja voimakkaampaa. 
Uudisrakentaminen, ja osittain myös valtioiden kannustimien tukema 
peruskorjausrakentaminen, vaikuttivat suotuisasti ICS-divisioonan 
kysyntään, kun taas materiaalipula hidasti kasvua joissakin maissa. 
 
Kaiken kaikkiaan uusiutuvaan energiaan ja kestäviin 
energiaratkaisuihin liittyvien ICS-tuotteiden kysyntä kasvoi edelleen.  
Valtion kannustimet rakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi  
antoivat edelleen tukea kasvulle. esimerkiksi Italiassa ja Saksassa   

Liikevaihto 
Tammi-maaliskuussa 2022 ICS-divisioonan liikevaihto kasvoi 26 
prosenttia 101,1 (80,2) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 22 
prosenttia ja nettovaluuttavaikutus 1 prosentin. Thermotechin 
yritysosto edisti divisioonan liikevaihtokasvua 3 prosentilla.  
 
Kasvua vauhditti myyntihintojen korotukset sekä myyntimäärien 
vahva kasvu. Italiassa lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden 
kysyntä oli voimakasta. Putkituotantoon ja lämmitys- ja 
jäähdytystuotteisiin (puolijohteet) liittyvät toimitusrajoitteet 
hidastivat katsauskauden myyntiä. Normaaliin kausiluonteisuuteen 
nähden, liikevaihdon kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa vuoden 2021 
ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä 

Kannattavuus 
Tammi-maaliskuussa 2022 ICS-divisioonan oikaistu käyttökate 
kasvoi 27 prosenttia 13,6 (10,7) miljoonaan euroon. Oikaistu  

 
käyttökatemarginaali oli 13,5 (13,3) prosenttia. Kannattavuutta edisti 
säteily- ja lämmityssegmentin lisääntynyt myynti mukaan lukien 
lämmityspumput ja ilmastointilaitteet.  

Katsauskauden keskeiset toimet 
TT Thermotech Intressenter AB:n (Thermotech) yritysosto toteutui 
1.3.2022. Thermotech on pohjoismainen lattialämmitysjärjestelmien 
toimittaja. Purmo Groupin strategian mukaisesti, Thermotech 
vahvistaa ICS-divisioonan älyteknologiaatarjontaa, tukee 
ratkaisumyyntiä ja vahvistaa yhtiön asemaa Pohjoismaiden 
lattialämmitysmarkkinoilla. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 23,8 
miljoonaa euroa. 
 
Syyskuussa 2021 aloitettu uudelleenjärjestelyhanke jatkui. Irlannin 
Newcastle Westissä sijaitsevan messinkituotantolaitoksen tuotanto 
siirretään muihin olemassa oleviin tuotantolaitoksiin Italiassa ja 
Ruotsissa, sekä ulkoistetaan. Uudelleenjärjestelyjen odotetaan 
tuottavan tehokkuushyötyjä tuotannon yhdistämisen ja valikoidun 
ulkoistamisen johdosta. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja 
arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana. 
 
Messinkituotannon ulkoistaminen ja konsolidaatio Irlannin Newcastle 
Westistä Purmo Groupin muihin olemassa oleviin tuotantolaitoksiin 
Italiassa ja Ruotsissa jatkui suunnitelmien mukaisesti. Hanke 
arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana ja se odotetaan tehostavan messinkikomponenttien 
tuotantoa. 

. 
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Investoinnit, yritysjärjestelyt, rakennemuutokset sekä T&K 
 

Investoinnit 
Investoinnit ilman yritysjärjestelyjä ja käyttöoikeusomaisuuseriä 
olivat 2,4 (1,5) miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa 2022. 
Investoinnit liittyivät pääasiassa strategisiin hankkeisiin ja 
kunnossapitoon. 

Yritysjärjestelyt 
Purmo Group tiedotti 1.3.2022 ostaneensa pohjoismaisen 
lämmitysjärjestelmiin erikoistuneen yhtiön TT Thermotech 
Intressenter AB:n koko osakekannan. Yhtiö valmistaa ja toimittaa 
räätälöityjä lattialämmitysratkaisuja pohjoismaisille asiakkailleen. 
Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli noin 23,8 miljoonaa euroa ja sen 
palveluksessa oli noin 80 työntekijää. Thermotech raportoidaan 
osana ICS-divisioonaa. Yritysosto tukee Purmo Groupin 
kasvustrategiaa tuomalla älyteknologiaa Indoor Climate Systems 
(ICS) tarjontaan, tukemalla ratkaisumyyntiä ja vahvistamalla Purmo 
Groupin markkina-asemaa Pohjoismaiden lattialämmitys-
markkinoilla. 
 
Purmo Group ei toteuttanut yritysmyyntejä tammi-maaliskuussa 
2022. 

Rakennemuutokset 
Maaliskuun 2022 lopulla Purmo Group päätti luopua 
liiketoiminnastaan Venäjällä. Yhtiön tavoitteena on myydä Venäjän 
liiketoiminta ja järjestäytyneesti siirtää se uudelle omistajalle 
kansainvälisen ja paikallisen venäläisen lainsäädännön mukaan. 
Liiketoiminnan luovutuksen jälkeen yhtiöllä ei ole enää tuotantoa eikä 
myyntiä Venäjällä. Purmo Group on luokitellut Venäjän liiketoiminnan 
myytävänä olevaksi omaisuuseräksi, mikä johti 6,9 miljoonan euron 
kertaluontoiseen arvonalentumiseen ja alaskirjaukseen. 
Kirjanpidossa Venäjän liiketoiminta on esitetty jatkuvana toimintona. 
Vuonna 2021 Venäjän osuus Purmo Groupin liikevaihdosta oli alle 5 
prosenttia. 
 

Venäjän liiketoiminnan luopuminen ei arvioida muuttavan Purmo 
Groupin pitkän aikavälin kasvustrategiaa. Vuonna 2021 Venäjän 
osuus Radiators-divisioonan liikevaihdosta oli 7 prosenttia, josta osa 
arvioidaan jatkossa kertyvän muualla Itä-Euroopassa. Vuonna 2021 
vain noin 1 prosentti ICS-divisioonan liikevaihdosta tuli Venäjältä ja 
tämä osuus myynnistä arvioidaan jatkossa tulevan muualta. 
 
Purmo Groupin Irlantilaisen tytäryhtiön käynnissä olevat 
uudelleenjärjestelyt arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 
alkupuoliskon aikana. 

Tutkimus ja tuotekehitys 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen (T&K) menot tammi–maaliskuussa 
2022 olivat 1,8 (1,5) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin strategian mukaisesti Purmo Groupin 
älytuotevalikoimassa keskityttiin katsauskauden aikana kolmeen 
strategiseen painopisteeseen: älykkyys, kestävä kehitys ja estetiikka.  
 
Katsauskauden aikana lanseerattiin Purmo Flex -radiaattori. Tuote 
tarjoaa joustavuutta suunnittelu- ja asennusvaiheessa vapaasti 
valittavan venttiili-insatsin ansiosta. Laaturadiaattori on saatavilla 
eri kokoisena, värisenä ja muotoisena (profiloituna, sileäpintaisena 
tai hienojakeisena). Radiaattorissa on kuusi kytkentäoptiota 
integroidun venttiilirakenteen ansiosta, joka mahdollistaa kytkennän 
sijoittamisen joko radiaattorin keskelle tai päätyihin. Kytkentää voi 
siirtää sivusuunnassa jopa samalla kun lämpöpatteri on täydessä 
toiminnassa. Tämä lisää erityisesti asennusvaiheessa joustavuutta, 
nopeutta ja kustannustehokkuutta.  
 
Tuotekehitys keskittyy edelleen älykkäiden LVI-laitteiden 
yhdistämiseen yhdeksi yhtenäiseksi ja älykkääksi järjestelmäksi. 
Lisäksi panostetaan tuotannossa materiaalin vähentämiseen, 
mukaan lukien tuotepakkaukset, sekä älykkääseen suunnitteluun, 
mikä parantaa radiaattorien lämpötehoa. Ohjauslaitteiden osalta 
Purmo Group jatkaa yhteistyötä verkostonsa kanssa. 

 

Strategia  
 
Yhtiön kasvustrategian kolme peruspilaria ovat  

(i) ratkaisumyynnin skaalaaminen kokonaisratkaisujen 
tarjoamiseksi aliedustetuilla markkinoilla, 

(ii) älykkäämpien, kestävämpien ja esteettisempien älytuotteiden 
lanseeraaminen ja  

(iii) keskittyminen kasvumarkkinoihin ja parhaimpien 
mahdollisuuksien hyödyntämiseen myös nykyisten 
markkinoiden ulkopuolella.  

 

Kasvua tuetaan mahdollisilla yritysjärjestelyillä, jotka edistävät 
konsolidaatiota, laajentumista sekä liiketoiminnan 
monipuolistamista. 
 
Strategiaa tukevat lisäksi liiketoiminnan tehostaminen (operational 
excellence) sekä ̈ panostaminen henkilöstöön ja yrityskulttuuriin.  
 
Purmo Group Oyj:n osakkeiden kaupankäynti alkoi 3.1.2022 Nasdaq 
Helsingissä Purmo Group Oy Ab:n sulauduttua Purmo Group Oyj:hin 
(entinen Virala Acqusition Company Oyj).  
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Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 
 
Purmo Group on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet ja 
osinkopolitiikan:

Kasvu 
Purmo Groupin tavoitteena on markkinoiden kasvun ylittävä 
liikevaihdon orgaaninen kasvu. Lisäksi Purmo Group pyrkii 
huomattavaan epäorgaaniseen kasvuun yritysostoin. 
 
Verraten edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, tammi-
maaliskuussa 2022 orgaaninen liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 
vuotuisesta 24 prosentin kokonaisliikevaihdon kasvusta 236,2 (190,4) 
miljoonaan euroon. 

Kannattavuus 
Purmo Groupin tavoitteena on yli 15 prosentin oikaistu 
käyttökatemarginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
 
Tammi-maaliskuussa 2022 oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,4 (15,3) 
prosenttia. 
 

Velkaantumisaste 
Tavoitteena on pitää velkaantumisaste alle kolminkertaisena 
verrattuna korolliseen nettovelkaan suhteessa oikaistuun 
käyttökatteeseen jatkuvalla 12 kuukauden ajanjaksolla. 
Velkaantumisaste voi kuitenkin väliaikaisesti ylittää tavoitetason, 
esimerkiksi yritysostojen tai uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. 
 
Maalikuun 2022 lopussa nettovelka/oikaistu käyttökate oli 2,9 (0,9) 

Osinko 
Purmo Groupin tavoitteena on jakaa vähintään 40 prosenttia 
vuotuisesta nettotuloksesta osinkoina tai pää ̈omanpalautuksena 
puolivuosittain, huomioiden kuitenkin ensin konsernin tuloskehitys, 
taloudellinen asema ja tulevat kasvumahdollisuudet. 
 
Tilikaudelta 2021 Purmo Group jakaa pääomanpalautuksena 
yhteensä 44 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta ilman IFRS 2:n 
mukaista sulautumisen vaikutusta. 

 

Kestävä kehitys  
 
Purmo Groupin tapa lähestyä kestävää kehitystä on keskeinen osa 
Purmo Groupin visiota, jonka mukaan ihanteellista sisäilmastoa ei 
saavuteta maapallon ilmaston kustannuksella. Kestävän kehityksen 
strategian keskeiset osa-alueet ovat: 

- Tuotanto: miten teemme  
- Ratkaisut: mitä teemme 
- Henkilöstö: toteuttavat työtoverimme 
- Yhteisöt: tavoitetut yhteisöt  

 
Näillä osa-alueilla yhtiö on tehnyt kymmenen sitoumusta, jotka 
liittyvät päästöihin ja energiaan; resurssitehokkuuteen ja jätteisiin; 
vastuulliseen hankintaan; ilmaston kannalta älykkäisiin valintoihin; 
kiertotalouteen ja käyttöiän päättymiseen; monimuotoisuuteen, 
yhdenvertaisuuteen ja osallistavuuteen; työhön sitoutumiseen; 
työntekijöiden koulutukseen; terveyteen ja -turvallisuuteen; sekä 
yhteisöjen osallistamiseen. 
 
Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Purmo Group jatkoi 
vuonna 2021 julkistaman kestävän kehityksen strategian 
toteuttamista: 
 
Raportointi 
Maaliskuussa julkaistiin Purmo Groupin ensimmäinen vuosikertomus, 
joka sisälsi yhtiön ensimmäisen vastuullisuusraportin ja laajan 
katsauksen yhtiön vuonna 2021 lanseerattuun kestävän kehityksen 
strategiaan.  
 
Tuotanto 
Purmo Groupin hiilidioksidipäästöjen lähtötasoarviointi saatiin 
päätökseen. Tiedon perusteella asetetaan tietoon perustuvat 

tavoitteet (Science Based Targets) Purmo Groupin hiilidioksidi-
päästöjen vähentämiseksi (Scope 1 ja 2). Käynnistettiin myös 
kattavan seurantajärjestelmän ESG-tavoitteiden edistymisen 
seuraamiseksi. Lisäksi saatiin päätökseen pakkaus- ja 
kierrätysarvioinnit sisältäen suosituksia. 
 
Henkilöstö 
Raportointikaudella työpaikkatapaturmien taajuus (LTIFR, Lost Time 
Injury Frequency Rate) oli 3,63 (2,67) prosenttia. Vakavia tapaturmia 
todettiin  kuitenkin 50 prosenttia vähemmän. 
 
Purmo Group on edistänyt työntekijöiden sitoutumiskyselyä, 
toteuttamalla toimenpiteitä, joiden tarkoitus on parantaa 
työntekijöiden suositteluindeksiä Net Promoter Score (eNPS). 

Yhteisöt 
Katsauskaudella Purmo Groupin Puolan-työntekijät lahjoittivat 
omasta aloitteestaan osan palkastaan naapurimaasta Ukrainasta 
paenneiden pakolaisten hyväksi. Yhtiö päätti kaksinkertaistaa kerätyt 
varat ja Purmo Group tarjosi asunnon ja ruokaa 27 sotaa paenneelle 
naiselle ja lapselle. Lisäksi Purmo Group käynnisti yrityksen 
vapaaehtoistyöohjelman, jonka tavoitteena on käyttää 5 000 
työtuntia vuonna 2022 ja 25 000 työtuntia vuoteen 2025 mennessä 
yhteisötyöhön. 
 
Lisätietoa Purmo Groupin kestävän kehityksen strategiasta löytyy 
osoitteessa www.purmogroup.com. 
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Osakkeet ja osakkeenomistajat  
 

Osakepääoma, osakkeiden lukumäärä ja 
osakkeenomistajat 
 31.3.2022 
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) perustajaosakaan 
Virala Oy Ab:n hallussa. Yhtiön F-sarjan osakkeisiin sovelletaan 
yhtiöjärjestyksen mukaisia lunastus- ja suostumuslausekkeita, jotka 
rajoittavat oikeutta siirtää tai hankkia F-sarjan osakkeita.  
 
31.3.2022 ulkona olevia C-sarjan osakkeita oli 41 046 310 C-sarjan 
osaketta ja 1 565 217 F-sarjan osakkeita. Yhtiön rekisteröity 
osakepääoma 31.3.2022 oli 3 080 000 euroa. Kaupankäynti Purmo 
Group Oyj:n C-osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 
3.1.2022.  
 
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. 
 
1.3.2022 Purmo Group Oyj laski liikkeelle 671 779 uutta C-sarjan 
osaketta suunnatussa annissa TT Thermotech Intressenter AB:n 
myyjille yritysosto yhteydessä.  
 
Viisi suurinta osakkeenomistajaa 31.3.2022 olivat Rettig Group Oy Ab 
(65,59 prosenttia), Virala Oy Ab (14,14 prosenttia), Ahlström Invest B.V. 
(2,32 prosenttia), Jussi Capital Oy (1,49 prosenttia), Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennia (1,17 prosenttia) ja Svenska Litteratursällskapet i 
Finland (1,17 prosenttia). 
 

Hallituksen valtuutukset 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.4.2022 hallituksen päättämään 
enintään 8 000 000 C-sarjan osakkeen antamisesta ja 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien C-sarjan osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai 
useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 
prosenttia yhtiön kaikista C-sarjan osakkeista. Kannustin ja 
palkitsemisjärjestelmiin voidaan käyttää kuitenkin enintään 25 % 
valtuutuksesta, eli enintään 2 000 000 C-sarjan osaketta (mukaan 
lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet).  Valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aiemmin 
ylimääräisen yhtiökokouksen 13.12.2021 hallitukselle antaman 
valtuutuksen. 
 
Lisäksi 25.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään enintään 4 000 000 yhtiön omien C-sarjan osakkeiden 
hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta. Osakkeet hankintaan 

yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 
Osakemäärä on noin 10 prosenttia yhtiön kaikista C-sarjan osakkeista. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.  
 
Valtuutus kumoaa aiemmin ylimääräisen yhtiökokouksen 13.12.2021 
hallitukselle antaman valtuutuksen.  

Liputusilmoitukset 
Purmo Group Oyj ei vastaanottanut arvopaperimarkkinalaissa 
tarkoitettuja liputusilmoituksia. Lisätietoja liputusilmoituksista: 
https://investors.purmogroup.com/share/flagging-notifications/. 

Johdon liiketoimet 
Purmo Groupin johdon liiketoimet listautumisen jälkeen on julkaistu 
pörssitiedotteina, ja ne ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa https://investors.purmogroup.com/fi/purmo-group-
sijoittajat/ 

Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä 
 1.1-31.3.2022 
Ylin, euroa 15,6 
Alin, euroa 9,0 
Painotettu keskikurssi 12,5 
Päätöskurssi, euroa, 31.3.2022 12,5 
Markkina-arvo, C-osakkeet, miljoonaa 
euroa, 31.3.2022 511,1 
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Hallinnointi  
 

Henkilöstö 
Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväisiksi 
muutettuna oli 3 471 (3 238) tammi–maaliskuussa. Katsauskauden 
lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 3 468 (3 277).   

Muutokset johtoryhmässä 
Johtoryhmässä ei ollut muutoksia katsauskauden aikana.  

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 
Purmo Groupilla ei ollut osakepohjaista kannustinohjelmaa käytössä 
katsauskauden aikana. Vuonna 2021 Purmo Groupilla oli koko 
konsernin laajuinen kannustinjärjestelmä, joka päättyi 31.12.2021. 
 

Yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2022.  Yhtiökokous vahvisti 
yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen 
vuodelta 2021 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2021 aikana 
toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous 
vahvisti myös palkitsemispolitiikan. 
 
Pääomanpalautus 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 maksetaan 
pääomanpalautusta 0,36 euroa C-sarjan osakkeelta kahdessa 
erässä ja että F-sarjan osakkeille maksetaan pääomanpalautusta 
kahdessa erässä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 
Pääomanpalautus maksetaan yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta. 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 on tällä hetkellä oikeus 0,69 prosenttia vastaavaan 
varojenjakoon C-sarjan osakkeille ehdotetusta 
pääomanpalautuksesta, mikä vastaa 0,07 euron 
pääomanpalautusta F-sarjan osakkeelta.  
 
Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä on 0,18 euroa C-sarjan 
osakkeelta ja 0,03 euroa F-sarjan osakkeelta perustuen F-sarjan 
osakkeiden yhtiöjärjestyksen mukaiseen oikeuteen varojenjakoon. 
Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksettiin 4.5.2022. 
 
Pääomanpalautuksen toinen erä on 0,18 euroa C-sarjan osakkeelta 
ja 0,04 euroa F-sarjan osakkeelta perustuen F-sarjan osakkeiden 
yhtiöjärjestyksen mukaiseen oikeuteen varojenjakoon. Toinen erä 
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen 
täsmäytyspäivänä 26.9.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään osakasluetteloon ja toisen erän irtoamispäivä on  
 
 

23.9.2022. Toinen erä maksetaan 3.10.2022. Yhtiökokous valtuutt i 
hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja 
maksupäivästä toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt 
tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat 
tai muutoin sitä edellyttävät. 
 
Hallituksen palkitseminen 
Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: 
puheenjohtajan vuosipalkkio on 92 000 euroa, varapuheenjohtajalla 
53 000 euroa, hallituksen valiokuntien puheenjohtajilla 53 000 euroa 
ja muilla hallituksen jäsenillä 48 000 euroa vuodessa.  
 
Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia käytetään C-osakkeiden 
hankkimiseen hallituksen jäsenten nimissä ja heidän puolestaan. 
Loput vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Vuosipalkkio maksetaan 
suhteessa 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 
jäsenen asuinvaltiossa, mutta joka on kokoontunut asuinvaltioon 
nähden 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 
kuluista yhtiön soveltuvien ohjeiden mukaisesti. 
 
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.  Yhtiökokous valitsi Tomas 
von Rettigin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matts Rosenbergin 
varapuheenjohtajaksi. 
 
Hallituksen valtuutukset 
Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset on esitetty osiossa 
”Osakkeet ja osakkeenomistajat”.  
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Hallituksen valiokunnat 
Purmo Group Oyj:n hallitus nimitti seuraavat henkilöt valiokuntiinsa 
perustavassa järjestäytymiskokouksessaan 25.4.2022: 

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

• Yritysjärjestelyvaliokunta: Matts Rosenberg 
(puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Carlo Grossi  

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

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
Purmo Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu 
seuraavista edustajista: 

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

 

Lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät 
Koronaviruspandemian aikana alkaneet maailmanlaajuiset 
toimitusketjuhäiriöt vaikuttavat Purmo Groupiin. Tähän liittyy 
edelleen epävarmuustekijöitä, ja se voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön 
tuotteiden kysyntään ja toimituskykyyn sekä rahoituksen 
saatavuuteen. Purmo Group on kyennyt hallitsemaan toimintaansa 
kohdistuneita haitallisia vaikutuksia, ja haasteiden vaikutus raaka-
aineiden ja komponenttien saamiseen asiakkaiden tilauksia varten 
on ollut vähäinen. Koronaviruspandemian negatiivista vaikutusta 
Purmo Groupin toimintaan ovat tasoittaneet ainakin osittain muut 
pandemiatilanteesta aiheutuneet suotuisat seuraukset, kuten 
yksityiskotien remontointitrendi.  
 
Purmo Groupin kustannuksiin on vaikuttanut hyödyke-, energia- ja 
logistiikkapalvelujen hintojen nousu, joka johtuu muun muassa 
hyödykkeiden kysynnän maailmanlaajuisesta jyrkästä kasvusta sekä 
toimitusketjuhäiriöistä. Yritys on pystynyt hallitsemaan 
kannattavuutta toteuttamalla myyntihintojen korotukset 
kohtuullisella viiveellä. Purmo Groupin ydinmarkkinoiden 
inflaatiovauhti on tällä hetkellä korkeampi kuin pitkiin aikoihin, eikä 
ole selkeitä suuntaviivoja siitä, hidastuuko inflaatio 
lähitulevaisuudessa.  Raaka-aineiden ja hyödykkeiden, muun 
muassa energian, sekä rahdin hintojen vaihtelut sekä raaka-
aineiden, hyödykkeiden, työvoiman ja kuljetusten saatavuuden 
ongelmat voivat vaikuttaa negatiivisesti kannattavuuteen ja 
toimintaan yleisesti.  
 
Purmo Groupin tuotteiden lyhyen aikavälin kysyntä riippuu syklisestä 
kysynnän vaihtelusta rakennusalalla erityisesti uudisrakentamisessa, 
minkä lisäksi volyymit ja kannattavuus voivat vaihdella muun 
muassa taloudellisten suhdanteiden ja kiinteistöinvestointien 
määrän seurauksena. 
 

Purmo Groupin kansainvälisen liiketoiminnan vuoksi epäsuotuisat 
vaihtelut valuuttakursseissa, erityisesti Puolan zlotyn, Ruotsin kruunun, 
Romanian leun ja Britannian punnan osalta, voivat vaikuttaa 
haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai osakekurssiin. Purmo Groupin 
rahoituspolitiikan mukaisesti konserni suojaa kunakin ajankohtana 
keskimäärin 40–70 prosenttia arvioidusta nettomääräisestä 
valuuttakurssiriskistään seuraavien 15 kuukauden aikana 
ennakoitujen myyntien ja ostojen osalta. 
 
Ilmastonmuutokseen liittyvät vaikutukset tarkoittavat sitä, että 
Purmo Groupin on kehitettävä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden 
odotuksia ja ovat muun muassa energiatehokkuutta ja tuotteiden 
elinkaarivaatimuksia koskevien muuttuvien säännösten mukaisia. 
Ennakoivien, tehokkaiden ja oikeiden toimenpiteiden myötä Purmo 
Group pystyy hyödyntämään odotuksiin ja vaatimuksiin liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. Purmo Groupilla on kestävän kehityksen 
strategia ja toiminto. 
 
Venäjän hyökkäyksen vuoksi Ukrainaan helmikuussa 2022 monet 
maat ovat asettaneet Venäjälle vakavia taloudellisia pakotteita. 
Purmo Groupilla on noin 250 työntekijää Venäjällä ja 2 freelance-
työntekijää Ukrainassa Kiovassa. Purmo Group on usean vuoden ajan 
harjoittanut maahantuontia molempiin maihin ja vuonna 2021 Yhtiö 
perusti hankinnan, tuotannon ja myynnin Venäjälle hankkimalla 
Bosch-konsernilta 51 % osuuden alankomaalaisesta holdingyhtiöstä 
Euroradiators Holding B.V:stä, joka omistaa venäläisen Evroradiators 
LLC:n. Venäjän sisäinen myynti tulee sekä Puolan tuonnista että 
kasvavasta osasta paikallista tuotantoa hankinnan jälkeen. Ukrainan 
tuonnin osuus konsernin kokonaismyynnistä vuonna 2021 oli alle 
prosentti ja Venäjälle alle 5 prosenttia. 
 
Sodan vaikutusta muihin kuin Venäjän ja Ukrainan markkinoihin on 
tällä hetkellä vaikea arvioida, mutta tilanne voi aiheuttaa 
epävarmuutta, jolla on negatiivinen vaikutus Purmo Groupiin, jos 
yksityiset tai kaupalliset toimijat siirtävät tai peruvat 
investointipäätöksiään, tai jos rakennusprojekteja viivästyy 
rakennusmateriaalitoimituksia koskevien ongelmien vuoksi. 
Epävarmat globaalit taloudelliset, poliittiset ja 
rahoitusmarkkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Purmo Groupin 
tulokseen, taloudelliseen tilanteeseen tai rahoituksen saatavuuteen.   
 
Taloudellisen suhdanteen laskun Ukrainassa odotetaan vaikuttavan 
negatiivisesti Purmo Groupin tuotteiden kysyntään Ukrainassa 
ainakin sodan päättymiseen saakka. Yhtiö on perustanut oman tiimin 
seuraamaan tilannetta. Yhtiö on väliaikaisesti pysäyttänyt 
toimitukset Ukrainaan ja jatkaa asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, kun näkee sen tarpeelliseksi. Työntekijöidemme, 
asiakkaidemme ja yritystemme terveys ja turvallisuus ovat, kuten 
aina, prioriteettimme. 

 
    
 

. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
11.5.2021 Purmo Group päätti antaa taloudellisen ohjeistuksena 
vuodelle 2022.
 
 
 
Helsingissä, 11.5.2022 
Purmo Group Oyj:n hallitus 
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Konsernin tiivistetyt taloudelliset tiedot 

Konsernin tuloslaskelma 
Milj. euroa Liitetieto 1-3/2022 1-3/2021 2021 
Liikevaihto 3 236,2 190,4 843,6 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -178,9 -138,5 -645,5
Bruttokate 57,2 51,9 198,1 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -22,3 -18,6 -78,3
Hallinnon kulut -10,9 -10,9 -42,0
Tutkimus- ja kehitysmenot -1,8 -1,5 -5,9
Muut tuotot 0,3 0,5 2,6 
Muut kulut -8,4 -2,9 -71,0
Operatiiviset kulut -43,1 -33,3 -194,6

Liikevoitto 14,1 18,7 3,5 

Rahoitustuotot 1,1 0,3 1,1 
Rahoituskulut -4,0 -2,1 -9,7
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2,8 -1,8 -8,6

Tulos ennen veroja 11,3 16,9 -5,1

Tuloverot 6 -4,8 -5,0 -13,7

Tilikauden tulos 6,5 11,9 -18,8

Tilikauden tuloksen jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajilla 6,5 11,9 -18,8
Määräysvallattomille omistajille - 0,0 - 

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
tilikauden osakekohtainen tulos: 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,16 0,41 -0,65
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,16 0,41 -0,65

Konsernin laaja tuloslaskelma 
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 2021 
Tilikauden tulos 6,5 11,9 -18,8

Muut laajan tuloksen erät 
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi 
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen 8,2 7,7 8,4 
Eriin liittyvät verot -1,6 -1,5 0,2 
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi, yhteensä 6,6 6,2 8,6 

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteiseksi  
Muuntoerot ulkomaisista toiminnoista 0,2 0,0 0,4 
Voitot rahavirran suojauksista -0,3 -0,9 -1,9
Tulosvaikutteiseksi siirretyt suojausmenot 0,3 0,0 1,5 
Eriin liittyvät verot 0,0 0,2 0,2 
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteiseksi, 
yhteensä 

0,2 -1,4 0,1 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioon 
otettuna 

6,8 4,8 8,7 

Tilikauden laaja tulos 13,2 16,7 -10,1

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajilla 13,2 16,7 -10,1
Määräysvallattomille omistajille - 0,0 -
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Konsernitase
Milj. euroa Liitetieto 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Liikearvo 5 386,2 365,3 369,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 5 40,6 37,4 36,3 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 126,3 130,0 131,9 
Käyttöoikeusomaisuuserät 5 33,8 30,3 31, 3 
Muut saamiset 0,9 1,0 1,0 
Laskennalliset verosaamiset 24,9 26,0 26,5 
Etuuspohjaiset eläkevarat 13,9 4,9 6,2 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 626,7 595,0 602,4 

Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus 167,9 112,3 157,4 
Myyntisaamiset 137,9 102,4 77,1 
Kauppahintasaaminen lähipiiriltä 7 - 4,5 0,1 
Johdannaisinstrumentit 10 0,9 1,8 0,7 
Muut saamiset 7 22,1 18,7 29,6 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset  3,9 38,7 177,6 
Rahavarat 33,2 0,0 - 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 365,9 278,7 443,8 

Myytävänä olevat omaisuuserät 12 19,5 - - 

Varat yhteensä 1.012,0 873,7 1.046,2 

Oma pääoma ja vieras pääoma 
Oma pääoma 
Osakepääoma 3,1 0,0 3,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  395,0 498,3 385,9 
Muut rahastot -9,1 -7,2 -9,3
Kertyneet voittovarat 17,4 30,2 29,7 
Tilikauden tulos 6,5 11,9 -18,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 412,9 533,1 390,6 
Määräysvallattomien omistajien osuus  0,0 1,8 - 
Oma pääoma yhteensä 412,9 534,9 390,6 

Vieras pääoma 
Pitkäaikaiset velat 
Lainat 7 277,8 - 285,7 
Vuokrasopimusvelat 34,8 30,7 30,7 
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 22,9 23,2 23,5 
Muut velat 3,9 1,2 1,2 
Varaukset 8 7,7 7,9 7,6 
Laskennalliset verovelat 5,1 5,4 2,6 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 352,2 68,5 351,3 

Lyhytaikaiset velat 
Lainat 7 13,4 89,7 95,0 
Vuokrasopimusvelat 5,5 4,5 5,6 
Ostovelat ja muut velat 7 202,8 167,2 192,0 
Johdannaisinstrumentit 7 2,3 2,6 2,0 
Varaukset 8 4,6 1,2 4,9 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  7,9 5,0 4,8 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 236,7 270,3 304,3 
Velat yhteensä 12 588,8 338,8 655,6 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 10,3 - - 

Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 1.012,0 873,7 1.046,2 
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Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 2021 
Liiketoiminnan rahavirta 
Tilikauden tulos 6,5 11,9 -18,8
Oikaisut: 

Poistot ja arvonalentumiset 7,6 7,5 30,2 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,1 0,0 -0,5

  Osakeperusteiset maksut - 0,3 1,9 
  Rahoitustuotot ja -kulut 2,8 1,8 8,6 
  Tuloverot 4,8 5,0 13,7 
  Pääomarakennejärjestely - - 52,3 
  Muut erät 6,5 1,0 5,7 
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 28,2 27,5 93,1 

Nettokäyttöpääoman muutos 
Vaihto-omaisuus, lisäys (-) / vähennys (+) -14,8 -6,6 -48,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset, lisäys (-) / vähennys (+) -55,2 -47,6 -31,2
Ostovelat ja muut velat, lisäys (+) / vähennys (-) 8,5 24,5 45,0 
Varaukset ja työsuhde-etuudet, lisäys (+) / vähennys (-) -0,1 -1,5 -1,6
Nettokäyttöpääoman muutos -61,5 -31,2 -36,5

Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -33,3 -3,7 56,7 

Maksetut korot -2,6 -0,9 -8,7
Saadut korot 0,0 0,0 0,9 
Maksetut verot, netto -3,0 -2,4 -13,5
Liiketoiminnan rahavirta -38,9 -7,0 35,4 

Investointien rahavirta 
Saadut maksut käyttöomaisuuden myynnistä 0,0 0,0 0,7 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,4 -1,5 -14,8
Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -14,6 0,0 -4,5
Investointien rahavirta -16,9 -1,5 -18,6

Rahoituksen rahavirta 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut lähipiirille - - 279,0 
Oman pääoman lisäys - - 0,3 
Osakeannista saadut tuotot - - 99,9 
Lähipiirille maksetut osingot ja konserniavustukset - - -266,4 
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -2,6 -2,8 -9,6
Lyhytaikaisten lainojen nostot 48,4 - 95,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -130,0 - -4,9 
Lyhytaikaisten lainojen nostot lähipiiriltä - - -10,2 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut lähipiirille - -5,0 -98,0
Rahoituksen rahavirta -84,2 -7,8 105,4 

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -140,1 -16,3 122,2 

Rahavarat kauden alussa 177,6 55,0 55,0 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,5 -0,1 0,4 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat -4,9 - - 
Rahavarat kauden lopussa 33,2 38,7 177,6 
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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 

Osakeperu
steisten 

maksujen 
rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 

1.1.2022 3,1 385,9 -8,7 -0,6 - 10,9 390,6 - 390,6
Tilikauden tulos  6.5  6.5  6,5 
Muut laajan tuloksen erät  0,2 -0,0  6.6  6.8  6,9 
Tilikauden laaja tulos  0,2  -0,0  13.1   13.2  13.2 
Pitkäaikainen 
sitouttamisohjelma 9,1 9,1 9,1 
31.3.2022 3,1 395,0 -8,5 -0,6 - 23.9 412.9 - 412.9

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 

Osakeperus
teisten 

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  11,9  11,9 - 11,9
Muut laajan tuloksen erät -0,6 -0,7  6,2  4,8 - 4,8
Tilikauden laaja tulos -0,6 -0,7  18,1   16,7  - 16,7 
Pitkäaikainen 
sitouttamisohjelma -0,8 0,1 0,9 0,9 
31.3.2021 0,0 498,3 -9,7 -1,1 2,5 43,1 533,1 1,8 534,9 
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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 
rekisteröity osoite on Bulevardi 46, 00121 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 
sulautuminen  
Virala Acquisition Company Oyj ja Purmo Group Oy Ab (suomalainen 
osakeyhtiö) ilmoittivat 8.9.2021 solmineensa sulautumissopimuksen 
(”Sulautuminen”) yhtiöiden yhdistämiseksi. Sulautuminen saatiin 
päätökseen 31.12.2021 ja yhdistyneen yhtiön nimeksi tuli Purmo Group 
Oyj. Suunnitellun sulautumisen jälkeen yhdistynyt yhtiö on jatkanut 
Purmo Group Oy Ab:n liiketoimintoja listattuna yhtiönä Nasdaq 
Helsingin pörssilistalla.  

2. Laadintaperiaatteet
Tämä tilintarkastamaton lyhennetty konsernin osavuosikatsaus on 
laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, ja sitä 
tulisi lukea yhdessä konsernin 31.12.2021 päättynyttä tilikautta 
koskevan, IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen kanssa. 
Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös ei sisällä kaikkia tietoja, joita 
vaaditaan IFRS-standardien mukaisesti laaditulta täydelliseltä 
tilinpäätökseltä, ja sen vuoksi siihen on sisällytetty valikoituja 
liitetietoja sellaisten tapahtumien ja liiketoimien selittämiseksi, jotka 
ovat merkittäviä konsernin taloudellisen aseman ja tuloksen 
muutosten ymmärtämisen kannalta edellisen vuositilinpäätöksen 
jälkeen. Sovelletut tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat 
yhdenmukaiset konsernin 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta laaditun 
konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kanssa, lukuun 
ottamatta jäljempänä esitettyä 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 
aiheuttaa joitakin pyöristyseroja sarakkeiden ja rivien 
yhteissummissa. 

Myytävänä olevat omaisuuserät 
Omaisuuserät tai luovutettavien omaisuuserien erien ryhmä 
luokitellaan myytävänä oleviksi, jos niiden kirjanpitoarvoa vastaavan 
määrän odotetaan kertyvän pääasiallisesti omaisuuserän 
myynnistä niiden jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi 
luokittelun edellytyksien 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. Ennen myytävänä oleviksi luokittelua 
omaisuuserät tai luovutukseen liittyvät varat ja velat arvostetaan 
vastaavien IFRS-standardien mukaisesti. Luokittelupäivästä lähtien 
myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja velat arvostetaan 
kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan käypään arvoon vähennettynä 

myynnistä aiheutuvilla menoilla, 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-
standardien, jotka ovat voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2022 
alkavilla raportointikausilla ja jotka ovat relevantteja konsernin 
toiminnan kannalta. Muutosten soveltamisella ei ollut olennaista 
vaikutusta tulokseen, taloudelliseen asemaan tai 
osavuosikatsauksen esittämiseen.  

Kausiluonteisuus 
Purmo Groupin liiketoiminta ja kassavirrat ovat osittain alttiita 
kausivaihteluille, jossa tuotteiden kysyntä ajoittuu lämmityskauden 
huippuun, mikä tarkoittaa huomattavaa kysynnän nousua syys-
joulukuussa vuosittain. Kuitenkin neljännesvuosittainen kausivaihtelu 
on vähäisempää koska heinä-elokuu, ja joulukuu ovat tyypillisesti 
kysynnältään keskimäärin hiljaisempia kuukausia, lomakausista 
johtuen. Kaiken, kaikkiaan, toisella vuosineljänneksellä, jolloin 
lämmityssesonki on pienimillään ja lämmitystuotteiden kysyntä on 
matalimmillaan, kysyntää paikkaa vain osittain jäähdytyssesongin 
huippu, sillä Konsernilla on suhteellisesti pienempi tarjonta 
jäähdytysjärjestelmissä olevasta johtuen Konsernin 
neljännesvuosittaiset myynnit ja liiketoiminnan tulokset ovat alttiita 
kausivaihteluille ja myös raaka-aineiden hintojen vaihteluille, mistä 
johtuen neljännesvuosittaiset tulokset eivät välttämättä indikoi koko 
vuoden odotettua tulosta.  

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkinta 
IFRS-standardien soveltaminen edellytä, että konsernin johto tekee 
arvioita ja oletuksia osavuosikatsaus laatiessaan, jotka vaikuttavat 
raportoituihin 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 
jatkanut koronaviruspandemian mahdollisten kirjanpidollisten 
vaikutusten arviointia. Konsernin johto on tarkistanut tase-erien 
kirjanpitoarvot, eikä tarkastelu osoittanut tarvetta omaisuuserien 
arvonalennuksiin. 

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 
käyttöomaisuushyödykkeistä ja käyttöoikeushyödykkeistä 
kerrytettävissä olevaa rahamäärää ja varastojen, myyntisaamisten 
ja lunastusvelan arvostusta. Johtuen huomattavista 
epävarmuuksista liittyen Venäjän liiketoimintaan konserni on 
kirjannut 6,9 miljoonan euron arvonalentumisen liikearvosta, 
aineettomista hyödykkeistä, aineellisista 
käyttöomaisuushyödykkeistä, käyttöoikeushyödykkeistä, vaihto-
omaisuudesta 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 
järjestelmäkomponentit ja -säätimet. 

Muut ja kohdistamattomat erät sisältävät konsernin pääkonttorin 
toimintoja ja muita konsernitason kuluja, kuten konsernin 
taloushallinnon, lakiasiainhallinnon, kestävän kehityksen, 
konserniviestinnän, henkilöstöhallinnon sekä yrityskauppojen 
kustannukset. Pääkonttorikulut koostuvat pääasiassa palkoista, 
vuokrista ja asiantuntijapalkkioista, 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-
Euroopassa sekä muualla maailmassa (mukaan lukien Brasiliassa, 
Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa). 

Purmo Groupin hallitus on toimitusjohtajan avustamana konsernin 
ylin operatiivinen päätöksentekijä. Toimintasegmentit määritellään 
niiden tietojen perusteella, joita hallitus ja toimitusjohtaja käyttää 
tehdäkseen päätöksiä divisioonille jaettavista resursseista ja 
arvioidakseen niiden suorituskykyä.  

Divisioonien taloudellista suoritusta arvioidaan sisäisesti liikevaihdon 
ja oikaistun käyttökatteen perusteella.  Oikaistu käyttökate on saatu 
oikaisemattomasta käyttökatteesta poistamalla tavanomaisen 
liiketoiminnan ulkopuoliset olennaiset ja odottamattomat erät, 
joiden katsotaan vaikuttavan taustalla olevan liiketoiminnan 
vertailukelpoisuuteen, ja se ei sisällä edellä kuvattuja 
konsernitoiminnoissa syntyneitä kustannuksia ja tuottoja. Muut 
oikaisuerät koostuvat suorista yrityshankintoihin liittyvistä hankinta- 
ja integraatiokuluista, uudelleenjärjestelykuluista ja toiminnan 
kehittämishankkeiden yhteydessä syntyneistä kuluista, sulautumisen 
myötä kirjatusta IFRS 2  tulosvaikutuksesta, alaskirjauksista liittyen 
Venäjän liiketoimintaan, Purmo Group-konsernin muodostamisen 
yhteydessä syntyneistä kuluista, poikkeuksellisista 
käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja -tappioista, jotka ovat 
syntyneet valmistautumisesta toimimaan itsenäisenä listayhtiönä, 
eikä niitä aiheudu enää sulautumisen jälkeen. 

1-3/2022
Milj. euroa Radiators ICS Muut ja 

kohdistamattomat 
Konserni 

Liikevaihto 135,0 101,1 0,0 236,2 
Oikaistu käyttökate 17,5 13,6 -1,9 29,2 
Oikaistu käyttökate % liikevaihdosta 13,0 % 13,5 % 12,4 % 
Hallintopalkkio omistajille ja Rettigin palkitsemisjärjestelmä 0,0 
Kauden tulokseen vaikuttavat olennaiset erät 0,1 
Poistot ja arvonalentumiset -15,2
Liikevoitto 14,1 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2,8
Tulos ennen veroja 11,3 
Lisätietoja segmenteistä 
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin -12,7 -2,6 0,0 -7,6

1-3/2021
Milj. euroa Radiators ICS Muut ja 

kohdistamattomat 
Konserni 

Liikevaihto 110,3 80,2 0,0 190,4 
Oikaistu käyttökate 19,3 10,7 -0,9 29,1 
Oikaistu käyttökate % liikevaihdosta 17,5 % 13,3 % 15,3 % 
Hallintopalkkio omistajille ja Rettigin palkitsemisjärjestelmä -0,4
Kauden tulokseen vaikuttavat olennaiset erät -2,5
Poistot ja arvonalentumiset -7,5
Liikevoitto 18,7 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1,8
Tulos ennen veroja 16,9 
Lisätietoja segmenteistä 
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin  -5,0 -2,4 0,0 -7,5
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2021 
Milj. euroa Radiators ICS Muut ja 

kohdistamattomat 
Konserni 

Liikevaihto 506,3 337,2 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.  

1-3/2022 1-3/2021
Milj. euroa Radiators ICS Konserni Radiators ICS Konserni 
Pohjois-Eurooppa 1) 30,9 15,5 46,5 26,5 11,4 37,9 
Länsi-Eurooppa 63,2 31,9 95,1 52,0 28,9 81,0 
Keski- ja Itä-Eurooppa 34,3 13,4 47,7 26,7 12,3 39,0 
Etelä-Eurooppa 1,2 33,3 34,5 1,2 21,2 22,4 
Muu maailma 5,4 7,0 12,4 3,8 6,3 10,1 
Liikevaihto 135,0 101,1 236,2 110,3 80,2 190,4 

1) Liikevaihto Suomessa (yhtiön kotipaikka) oli 3,8 (3,4) miljoonaa euroa.

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 raportointikaudelta olivat 4,8 miljoonaa 
euroa, mikä vastaa 42,4 prosentin tehokasta veroastetta. 
Veroasteeseen vaikuttaa n. 6,9 miljoonan euron Venäjän 
liiketoiminnan varojen ja velkojen vähennyskelvoton alaskirjaus ja 0,9 

miljoonan euron vähennyskelvoton tavaramerkkien poisto liittyen 
edellisten tilikausien yhtiön rakennemuutoksiin.  Ilman alaskirjausta ja 
poistoa konsernin vertailukelpoinen veroaste on 25,1 %.

5. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 
Milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 405,5 403,3 403,4 
Valuuttakurssien vaikutus 0,0 0,0 0,0 
Tytäryritysten hankinnat ja liiketoimintakaupat 25,3 - 3,9 
Lisäykset 0,2 0,1 1,1 
Vähennykset - 0.0 0,0 
Siirrot 0,7 0,0 - 
Poistot -0,8 -0,7 -2,9
Arvonalentumiset -4,0 - - 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 426,8 402,6 405,5 
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Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
Milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 131,9 133,3 133,3 
Valuuttakurssien vaikutus -0,4 0,4 1,3 
Tytäryritysten hankinnat ja liiketoimintakaupat 1,3 - 2,9 
Myytäväksi olevaksi luokitellut varat 0,0 - - 
Lisäykset 1,8 1,5 11,9 
Vähennykset - -0,2 -1,9
Siirrot 0,0 0,0 3,6 
Poistot ja arvonalentumiset -5,0 -5,0 -19,9
Luovutusten poistot 0,0 0,1 0,8 
Arvonalentumiset -3,3 - - 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 126,3 130,2 131,9 

Käyttöoikeushyödykkeet 
Milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 31,3 30,9 30,9 
Valuuttakurssien vaikutus -0,2 0,5 0,7 
Tytäryritysten hankinnat ja liiketoimintakaupat 2,8 0,0 0,5 
Myytäväksi olevaksi luokitellut varat -0,4 - - 
Lisäykset 2,1 0,3 6,5 
Vähennykset 0,0 0,4 - 
Poistot -1,9 -1,8 -7,4
Arvonalentumiset -0,4 - - 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 33,7 30,3 31,3 

6. Muutokset ulkona olevissa osakkeissa ja omissa osakkeissa katsauskauden aikana
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2022 oli 3 080 000 euroa. Yhtiöllä 
on kaksi osakelajia, joista C-sarjan osakkeet on listattu ja F-sarjan 
osakkeet ovat Purmo Group Oyj:n (entisen Virala Acqusition 
Company 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 (”perustajaosakkeet”) sovelletaan yhtiöjärjestyksen 

mukaisia lunastus- ja suostumuslausekkeita, joilla rajoitetaan 
oikeutta luovuttaa tai hankkia perustajaosakkeita. Perustajaosakkeet 
eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. 

Purmo Group tiedotti 1.3.2022 laskeneensa liikkeelle 671 779 C-
osaketta suunnatussa osakeannista TT Thermotech Intressenter AB:n 
myyjille yhtiön hankinnan yhteydessä. 

Ulkona olevien osakkeiden määrä 
(kpl) 

Osakepääoma (milj. euroa) Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto (milj. euroa) 

C-sarjan osake F-sarjan osake

1.1.2022 40 374 531 1 565 217 3,1 385,9 

1.3.2022 
C-sarjan osakkeiden
suunnattu osakeanti 671 779 - - 9,1 

31.3.2022 1 565 217 1 565 217 3,1 395,0 

7. Rahoitusinstrumentit ja rahoitusriskien hallinta
Tammikuussa 2022 Purmo Group maksoi takaisin 95,0 miljoonan 
euron komittoidun siltarahoituslainan. Takaisinmaksu rahoitettiin 
Virala Acqusition Company Oyj:n (myöhemmin Purmo Group Oyj) 
alkuperäisestä listautumisessa kerätyillä varoilla, jotka vapautettiin 
escrow-tililtä 31.2022. 

Helmikuussa 2022 Purmo sai päätökseen 280,0 miljoonan euron 
määräaikaislainan ja 80,0 miljoonan euron valmiusluottolimiitin 
syndikoinnin. Nordea Bank Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ) toimivat lainojen pääjärjestäjinä ja yhteistakaajina (Joint 
Underwriting Mandated Lead Arranger and Bookrunners). Danske  

Bank A/S ja OP Corporate Bank Plc osallistuvat lainoihin järjestäjinä 
(Mandated Lead Arrangers). Nordea Bank Abp toimii lainajärjestelyn 
agenttina.   

Purmo Group allekirjoitti 9.3.2022 sopimuksen 100,0 miljoonan euron 
kotimaisesta yritystodistusohjelmasta monipuolistaakseen 
rahoituspohjaansa ja tukeakseen konsernin lyhytaikaisia 
rahoitustarpeita. Raportointihetkellä liikkeelle laskettuja 
yritystodistuksia oli 12,0 miljoonaa euroa. 
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Tämän raportointikauden päättymispäivänä käyttämättä olivat 
seuraavat luotot; 80,0 miljoonan euron valmiusluottolimiitti 174,0 
miljoonan euron tililimiitit ja 125,0 miljoonan euron yrityshankintojen 
rahoittamiseen tarkoitettu lainajärjestely. 

Rahoitusvälineiden kirjanpitoarvot ja käyvät arvot  
Erät, joiden kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa luokitellaan 
kolmeen tasoon:  

• Taso 1: Aktiivisilla markkinoilla noteeratut (oikaisemattomat)
markkinahinnat identtisille varoille tai veloille
• Taso 2: Havaittavissa olevien parametrien perusteella määritetty
käypä arvo 
• Taso 3: Käypä arvo määritetty muiden kuin havaittavissa olevien
parametrien avulla

Alla olevissa taulukoissa esitetään rahoitusvarojen ja -velkojen 
kirjanpitoarvot ja käyvät arvot. Ne eivät sisällä käypää arvoa koskevia 
tietoja myyntisaamisista ostoveloista tai muista lyhytaikaisista 
rahoitusvaroista ja -veloista koska niiden kirjanpitoarvo on käyvän 
arvon kohtuullinen likiarvo niiden lyhyen maturiteetin vuoksi.  Käyvän 
arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden 
aikana. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat 
koostuvat lähinnä valuuttajohdannaisista. Näiden instrumenttien 
toistuva arvostaminen käypään arvoon perustuu yleisesti 
käytettyihin arvostusmenetelmiin ja siinä käytetään 
havainnoitavissa olevia markkinapohjaisia muuttujia. Näin ollen 
nämä arvonmääritykset luokitellaan käypien arvojen hierarkiassa 
tason 2 käypiin arvoihin. 

31.3.2022 
Kirjanpitoarvo Käyvän arvo 

hierarkiat 
Milj. euroa Käypä arvo – 

suojauslaskenta 
laajan tuloksen 

kautta 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostettavat 

Yhteensä Käyvän arvon 
hierarkiat 

Rahoitusvarat 
Valuuttatermiinisopimukset 0,5 0,4 0,9 0,9 Taso 2 
Myyntisaamiset 137.9 137.9 137.9 Taso 2 
Rahavarat 1) 38,0 38,0 
Varat yhteensä 0,5 0,4 176,0 176,8 138,8 

Rahoitusvelat 1,4  1,0 2,3 2,3 
Valuuttatermiinisopimukset 279,3 279,3 279,3 Taso 2 
Lainat rahoituslaitoksilta 12,0 12,0 12,0 Taso 2 
Yritystodistukset 6,9 6,9 6,9 Taso 2 
Lunastusvelka 2) 111,3 111,3 111,3 Taso 3 
Ostovelat 1,4 1,0 409,4 411,8 411,8 Taso 2 
Velat yhteensä 1,4 1,0 409,4 411,8 411,8 

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

31.3.2021 
Kirjanpitoarvo Käyvän arvon 

hierarkiat 
Milj. euroa Käypä arvo – 

suojauslaskenta 
laajan tuloksen 

kautta 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostettavat 

Yhteensä Käypäarvo 

Rahoitusvarat 
Valuuttatermiinisopimukset 0,2 1,6 1,8 1,8 Taso 2 
Lähipiirisaaminen 4,2 4,2 4,2 Taso 2 
Myyntisaamiset 102,4 102,4 102,4 Taso 2 
Rahavarat 38,7 38,7 
Varat yhteensä 0,2 1,6 145,3 147,1 108,4 

Rahoitusvelat 
Valuuttatermiinisopimukset 1,5 1,1 1,0 1,0 Taso 2 
Lainat ja muut velat 
lähipiiriltä 

85,0 85,0 85,0 Taso 2 

Lainat rahoituslaitoksilta 4,7 4,7 4,7 Taso 3 
Muut velat 82,6 82,6 82,6 Taso 2 
Velat yhteensä 1,5 1,1 172,3 173,2 173,2 
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31.12.2021 
Kirjanpitoarvo Käyvän arvo 

hierarkiat 
Milj. euroa Käypä arvo – 

suojauslaskenta 
laajan tuloksen 

kautta 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostettavat 

Yhteensä 

Rahoitusvarat 
Valuuttatermiinisopimukset  0,1 0,5 0,7 Taso 2 
Myyntisaamiset  77,1 77,1 Taso 2 
Rahavarat 177,6 177,6 
Varat yhteensä  0,1  0,5 254,7 255,4 

Rahoitusvelat 
Valuuttatermiinisopimukset 1,4 0,6 2,0 Taso 2 
Lainat rahoituslaitoksilta   372,7 372,7 Taso 2 
Lunastusvelka 8,1 8,1 Taso 3 
Ostovelat 116,7 116,7 Taso 2 
Velat yhteensä 1,4 0,6 497,5 499,4 

8. Varaukset

Milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Pitkäaikaiset 
Takuut ja vakuudet 1,4 1,3 1,4 
Uudelleenjärjestelyvaraukset - 1,2 - 
Muut varaukset 6,3 5,4 6,2 
Yhteensä 7,7 7,9 7,6 

Lyhytaikaiset 
Takuut ja vakuudet 0,1 0,2 0,1 
Uudelleenjärjestelyvaraukset 4,5 - 4,8 
Muut varaukset - 1,0 - 
Yhteensä 4,6 1,2 4,9 

Uudelleenjärjestelyvarausten lisäys verrattuna 31.3.2021 sisältää pääosin Irlannissa toteutetut uudelleenjärjestelytoimenpiteet liittyen 
suunniteltuun tuotannon siirtämiseen Irlannin Newcastle Westistä muihin konsernin olemassa oleviin tuotantolaitoksiin. Varaus koostuu 
pääosin irtisanomiskustannuksista ja varauksen määrä oli 4,4 miljoonaa euroa 31.3.2022.  

9. Sitoumukset ja ehdolliset varat ja velat

Milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Takaukset 
Pankkitakaukset     8,9 6,8     8,0 
Emoyhtiön takaukset          28,4 12,2          21,0 
Yhteensä  37,3  19,0  29,0  

Taseen ulkopuolisissa vastuissa on esitetty IFRS 16:n salliman helpotuksen mukaisesti arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset sek ä 
vuokrasopimukset, jotka eivät vielä ole alkaneet. Konsernilla ei ollut merkittäviä vuokrasopimuksia, jotka eivät olisi vielä alkaneet 
raportointikauden päättymispäivänä. 

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 
osapuolella on kyky hallita tai käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa 
toiseen 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 
markkinaehtoisesti. Tomas von Rettigillä ja Maria von Rettigillä on 
merkittävä vaikutusvalta Rettig Capital Oy Ab:ssä.  
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Purmo Groupin lähipiiriin kuuluivat 31.12.2021 toteutuneeseen 
sulautumiseen saakka myös Purmo Group Oy:n hallituksen ja 
johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja mukaan lukien sekä heidän 
perheenjäsenensä. 

Lähipiiritoimet ja erät eivät ole olleet olennaisia konsernin osalta 
raportointikaudella. Lähipiiritoimet ja erät 2021 liittyivät lähinnä ja 
kauppahintasaamiseen, lainoihin, osinkoihin ja 
pääomanpalautuksiin ja sulautumiseen.  

11. Yrityshankinnat
Purmo Groupin hankki 1.3.2022 pohjoismaisen lämmitysjärjestelmiin 
erikoistuneen yhtiön TT Thermotech Intressenter AB:n koko 
osakekannan. Yrityskaupassa maksettu alustava vastike oli 9,2 
miljoonaa euroa käteisellä ja 9,2 miljoona euroa osakkeilla. 
Hankittujen rahavarojen määrä oli 0,2 miljoonaa euroa. Maksetun 
vastikkeen määrä tarkentuu vuoden 2022 aikana. Hankinta 5,4 
miljoonan euron lisäkauppahinnan. TT Thermotech Intressenter AB:n 
liikevaihto vuonna 2021 oli noin 23,8 miljoonaa euroa. Yritysosto tukee 
Purmo Groupin strategiaa tuomalla edistyksellistä teknologiaa sen 
Indoor Climate Systems (ICS) liiketoiminta-alueen tarjontaan 
tukemalla ratkaisujen myyntiä ja vahvistamalla Purmo Groupin 
markkina-asemaa Pohjoismaiden lattialämmitysmarkkinoilla. 

TT Thermotech Intressenter AB:n koskevan alustavan 
hankintamenolaskelman mukaan Purmo Group-konsernille 
hankittuja varoja oli 17,8 miljoonaa euroa ja vastattaviksi otettuja 

velkoja 14,4 miljoonaa euroa. Hankinnasta syntyvä liikearvo 20,4 
miljoonaa euroa heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan 
realisoituvan myynnissä hankinnassa valikoimissa ja toimintojen 
tehokkuudessa. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. 
Konsernin 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 maaliskuun liikevaihtoon oli 
2,5 miljoonaa euroa. Vaikutus tammi-maaliskuun tilikauden 
tulokseen oli 0,2 miljoonaa euroa. Jos yritysosto olisi toteutunut 
1.1.2022 olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden 
mukaan noin 7,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseen noin 0,6 
miljoonaa euroa. Liikevaihtoa ja tulosta määrittäessä johto arvioi, 
että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos 
hankinta olisi toteutunut 1.1.2022. 

Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot hankintahetkellä: 
Milj. euroa 

Hankintahinta 
Hankintahinta maksettuna käteisellä 9,2 
Hankintahinta maksettuna osakkeilla 9,2 

Liikearvo 0,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 4,7 
Aineelliset hyödykkeet 1,3 
Käyttöoikeusomaisuus 2,8 
Vaihto-omaisuus 4,7 
Muut lyhytaikaiset varat 4,1 
Varat yhteensä 17,8 

Korolliset velat 9,3 
Laskennalliset verovelat 1,3 
Lyhytaikaiset velat 3,9 
Velat yhteensä 14,4 

Nettovarat 3,4 

Lisäkauppahinta 5,4 
Liikearvo 20,4 

Hankinnan rahavirta: 
Käteisenä maksettu vastike -9,2
Hankinnan kohteen käteisvarat ja muut rahavarat 0,2 
Välittömät transaktiokustannukset -0,4
Nettomääräinen rahavirta  9,4 

12. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Maaliskuun 2022 lopulla Purmo Group päätti luopua 
liiketoiminnastaan Venäjällä. Yhtiön tavoitteena on myydä Venäjän 
liiketoiminta ja järjestäytyneesti siirtää se uudelle omistajalle 
kansainvälisen ja paikallisen lainsäädännön mukaan huolehtien 
samalla henkilöstön hyvinvoinnista Venäjällä. Liiketoiminnan 
luovutuksen jälkeen yhtiöllä ei ole enää tuotantoa eikä myyntiä 

Venäjällä. Venäjän liiketoiminta on arvostettu käypään arvoon 
vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla ja luokiteltu 
myytävänä olevaksi omaisuuseräksi ja jatkuvaksi liiketoiminnaksi. 

Konsernin johto on arvioinut Venäjän liiketoiminnasta luopumisen 
vaikutusta taseeseen. Johto on tarkastellut kohdistuuko liikearvoon 
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tai muihin aineettomiin hyödykkeisiin viitteitä arvonalentumisesta 
aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja käyttöoikeus-
hyödykkeistä kerrytettävissä olevaa rahamäärää ja varastojen 
myyntisaamisten ja lunastusvelan arvostusta. Johtuen 
huomattavista epävarmuuksista liittyen Venäjän liiketoimintaan 

konserni on kirjannut 95 miljoonan euron arvonalentumisen 
liikearvosta aineettomista hyödykkeistä aineellisista 
käyttöomaisuushyödykkeistä käyttöoikeushyödykkeistä vaihto-
omaisuudesta ja lunastusvelasta. 

Milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Myytävänä olevat omaisuuserät 1) 
Käyttöoikeusomaisuus 0,0 - - 
Vaihto-omaisuus 9,0 - - 

Muut saatavat 5,5 - - 
Rahat ja käteisvarat 4,9 - - 
Varat yhteensä 19,5 - - 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 1) 
Korolliset velat 7,4 - - 
Muut velat 2,9 - - 
Velat yhteensä 10,3 - - 

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

13. Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia
11.5.2022 Purmo Group päätti antaa taloudellisen ohjeistuksena 
vuodelle. 2022. 
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Tunnusluvut 

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos % 1-12/2021
Liikevaihto 236,2 190,4 24 % 843,6 
Käyttökate 29,3 26,2 12 % 33,6 
Käyttökate % 12,4 % 13,7 % 4,0 % 
Oikaistu käyttökate 29,2 29,1 0 % 103,9 
Oikaistu käyttökate % 12,4 % 15,3 % 12,3 % 
EBITA 18,9 19,4 -3 % 6,3 
EBITA % 8,0 % 10,2 % 0,8 % 
Oikaistu EBITA 22,3 22,4 0 % 70,8 
Oikaistu EBITA % 9,5 % 11,7 % 8,4 % 
Liikevoitto 14,1 18,7 -25 % 3,5 
Liikevoitto % 6,0 % 9,8 % 0,4 % 
Tulos ennen veroja 11,3 16,9 -33 % -5,1
Tilikauden tulos 6,5 11,9 -46 % -18,8
Oikaistu tilikauden tulos 14,0 14,9 -6 % 51,4 
Osakekohtainen tulos laimentamaton euroa 0,16 0,41 -61 % -0,65
Oikaistu osakekohtainen tulos laimentamaton euroa 0,34 0,51 -33 % 1,15 
Liiketoiminnan rahavirta -38,9 -7,0 -458 % 35,4 
Nettokäyttöpääoma (NWC) 127,5 61,9 106 % 72,37 
Investoinnit -2,4 -1,5 59 % 14,8 
Yrityshankinnat (M&A) -14,6 0,0 NA 4,5 
Oikaistu operatiivinen kassavirta viimeisen 12 
kuukauden jakso 18,6 96,9 -81 % 53,1 
Kassakonversio 25,1 % 51,9 % 51,1 % 
Rahavarat 33,2 38,7 -14 % 177,6 
Operatiivinen sijoitettu pääoma 328,2 259,6 26 % 271,8 
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto -0,3 % 19,9 % 1,5 % 
Nettovelka 301,0 86,2 252 % 239,5 
Nettovelka/Oikaistu käyttökate 2,9 0,9 223 % 2,3 
Omavaraisuusaste 40,8 % 61,0 % 37,3 % 
Oman pääoman tuotto -6,0 % 6,1 % -4,0 %
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Tunnuslukujen laskentakaavat ja käyttötarkoitus 

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 
Liikevoitto/-tappio Tulos ennen veroja ja rahoitustuottoja ja -kuluja 

(Liikevoitto/-tappio) 
Liikevoittoa käytetään konsernin liiketoiminnan 
kannattavuuden mittaamiseen 

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

liiketoiminnan suorituskykyä ennen poistoja ja 
arvonalentumisia 

Käyttökate % Käyttökate prosentteina liikevaihdosta 
EBITA Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden kuten 

tavaramerkkien poistoja 
EBITA on tunnusluku, jolla mitataan konsernin 
liiketoiminnan suorituskykyä ennen aineettomien 
hyödykkeiden poistoja mukaan lukien 
tavaramerkkien poistot 

EBITA % EBITA prosentteina liikevaihdosta 
Bruttokate Liikevaihto vähennettynä myytyjä tuotteita 

vastaavilla kuluilla 
Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat oikaisut 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut koostuvat 
suorista yrityskauppoihin liittyvistä transaktio- ja 
integraatiokuluista uudelleenjärjestelykuluista ja 
suorituskyvyn parantamisohjelmien yhteydessä 
syntyneistä kuluista Purmo Groupin muodostamisen 
yhteydessä syntyneistä kuluista ja kuluista jotka ovat 
syntyneet valmistautumisesta toimimaan 
itsenäisenä 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 syntyneistä oikaisuista 
sekä käyttöomaisuuden myynnistä johtuvista 
poikkeuksellisista voitoista ja tappioista 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa oikaisuissa 
otetaan huomioon erät, joita on oikaistu sellaisten 
tapahtumien vuoksi, jotka muuten vaikuttavat eri 
tilikausien vertailukelpoisuuteen. Tämä antaa 
johdolle ja sijoittajille paremman käsityksen 
vertailukelpoisesta liiketoiminnasta  

Oikaistu käyttökate oikaistu käyttökate % oikaistu 
EBITA ja oikaistu EBITA % esitetään liiketuloksen 
käyttökatteen ja EBITA:n lisäksi heijastamaan 
liiketoiminnan suorituskyvyn tuloksellisuutta 
oikaisemalla eriä, joiden konserni katsoo vaikuttavan 
vertailukelpoisuuteen (”Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat oikaisut”) 

Oikaistu käyttökate Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 
oikaisuja 

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

oikaisuja 
Oikaistu EBITA % Oikaistu EBITA prosentteina liikevaihdosta 
Oikaistu tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavia oikaisuja 
Nettokäyttöpääoma (NWC) Purmo Groupin vaihto-omaisuus operatiiviset 

saamiset vähennettynä ostoveloilla ja muilla 
operatiivisilla veloilla  

Nettokäyttöpääoma on hyödyllinen mittari, jolla 
seurataan toimintaan liittyvää suoran 
nettokäyttöpääoman tasoa ja sen muutoksia  

Investoinnit Investoinnit sisältävät konsernin investoinnit 
aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin, jotka on johdettu 
konsernin rahavirtalaskelmasta  

Investoinnit ovat tunnusluku, joka antaa kuvan 
konsernin investoinneista aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin 

Yrityshankinnat (M&A) Konsernin rahavirtalaskelmasta johdetut 
yrityshankinnat ja sijoitukset osakkuusyrityksiin 

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

Oikaistu operatiivinen 
kassavirta viimeisen 12 
kuukauden jakso  

12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate 
vähennettynä nettokäyttöpääoman muutoksella ja 
edeltävien 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 
maksaa osinkoja ja / tai kerätä varoja yritysostoja 
tai muita transaktioita varten  

Operatiivinen sidottu pääoma Nettokäyttöpääoma muut aineettomat hyödykkeet 
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja 
käyttöoikeushyödykkeet 

Sidottu pääoma kuvaa konsernin liiketoimintaan 
tehtyjä kokonaisinvestointeja  

Sijoitetun operatiivisen 
pääoman tuotto 

Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto/-tappio 
jaettuna operatiivisella sijoitetulla pääomalla 

Kuvastaa liiketoimintaan sitoutuneen pääoman 
tuottoa 
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Nettovelka Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat (sisältäen 
pääomalainan) sekä pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset 
vuokravelat vähennettynä rahavaroilla 

Kuvastaa korollisten saamisten ja korollisten 
velkojen nettomäärää 

Nettovelka / Oikaistu 
käyttökate 

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

Omavaraisuusaste IFRS-konsernitilinpäätöksestä johdettu yhtiön 
omistajille kuuluva oma pääoma jaettuna varoilla 

Tunnusluku on hyödyllinen mitattaessa kuinka suuri 
osa konsernin varoista on rahoitettu laskemalla 
liikkeeseen osakkeita ulkopuolisten lainojen sijaan 

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

Esittää omistajien sijoittaman pääoman tuoton 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 
Milj. euroa ellei toisin ilmoiteta 1-3/2022 1-3/2021 2021 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
Sulautumisen myötä kirjattu IFRS 2 tulosvaikutus - - 52,3 
Yritysjärjestelyihin liittyvät transaktio- ja 
integrointikustannukset 0,4 - 0,1
Uudelleenjärjestelykustannukset ja tehostamisohjelmiin 
liittyvät kertaluonteiset kustannukset -0,1 2,5 8,9 
Purmo Groupin muodostuminen ja eriyttämisvalmisteluihin 
liittyvät kulut 0,3 0,1 6,6 
Hallinnointipalkkiot ja vanhat Rettig Groupin 
kannustinohjelmat - 0,4 2,4 
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset 6,9 - - 
Muut - - 0,0 
Oikaisut yhteensä 7,5 2,9 70,2 

Liikevaihto 236,2 190,4 843,6 
Liikevoitto 14,1 18,7 3,5 
Liikevoitto % 6,0 % 9,8 % 0,4 % 
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä 4,8 0,7 2,9 
EBITA 18,9 19,4 6,3 
EBITA % 8,0 % 10,2 % 0,8 % 
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä 10,5 6,7 27,3 
Käyttökate 29,3 26,2 33,6 
Käyttökate % 12,4 % 13,7 % 4,0 % 

Oikaistu liikevoitto 
Liikevoitto 14,1 18,7 3,5 
Poistot ja arvonalentumiset, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 7,6 7,5 2,9 
Oikaisut 7,5 2,9 70,2 
Oikaistu liikevoitto 29,2 29,1 103,9 
Oikaistu liikevoitto % 12,4 % 15,3 % 12,3 % 

Oikaistu EBITA 
Liikevoitto 14,1 18,7 3,5 
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä, ilman 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,8 0,7 2,9 
Oikaisut 7,5 2,9 70,2 
Oikaistu EBITA 22,3 22,4 76,6 
Oikaistu EBITA % 9,5 % 11,7 % 9,1 % 

Oikaistu tilikauden tulos 
Tilikauden tulos 6,5 11,9 -18,8
Oikaisut 7,5 2,9 70,2 
Oikaistu tilikauden tulos 14,0 14,9 51,4 

Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistu operatiivinen kassavirta 
Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistu käyttökate 104,0 95,3 103,9 
Nettokäyttöpääoman muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan -69,7 10,4 -35,9
Viimeisen 12 kuukauden jakson Investoinnit -15,7 -8,7 -14,8
Viimeisen 12 kuukauden jakson oikaistu operatiivinen kassavirta 18,6 96,9 53,1 

Kassakonversio 
Oikaistu liiketoiminnan kassavirta edellisten 12 kuukauden ajalta 18,6 96,9 53,1 
Oikaistu käyttökate 104,0 95,3 103,9 
Kassakonversio 17,8 % 101,7 % 51,1 % 

Nettokäyttöpääoma 
Vaihto-omaisuus 167,9 112,3 157,4 
Operatiiviset saamiset 158,6 117,7 104,7 
Operatiiviset velat 199,0 168,2 189,7 
Nettokäyttöpääoma 127,5 61,9 139,2 
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Milj. euroa ellei toisin ilmoiteta 1-3/2022 1-3/2021 2021 
Operatiivinen sijoitettu pääoma 
Nettokäyttöpääoma 127,5 61,9 72,3 
Muut aineettomat hyödykkeet 40,6 37,4 36,3 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  126,3 130,0 131,9 
Käyttöoikeusomaisuuserät  33,7 30,3 31,3 
Operatiivinen sijoitettu pääoma 328,2 259,6 271,8 

Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto 
Operatiivinen sijoitettu pääoma 328,2 259,6 271,8 
Viimeisen 12 kuukauden jakson liikevoitto  -1,1 51,7 3,5 
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto -0,3 % 19,9 % 1,3 % 

Nettovelka 
Lainat (pitkäaikaiset) 277,8 0,0 285,7 
Lainat (lyhytaikaiset) 13,4 89,7 95,0 
Lainat, myytävänä olevat omaisuuserät 6,9 - - 
Vuokrasopimusvelat (pitkäaikaiset) 34,8 30,7 30,7 
Vuokrasopimusvelat (lyhytaikaiset) 5,5 4,5 5,6 
Vuokrasopimusvelat, myytävänä olevat omaisuuserät 0,5 - - 
Rahavarat -33,2 -38,7 -177,6
Rahavarat, myytävänä olevat omaisuuserät -4,9 - - 
Nettovelka 301,0  86,2 239,5 

Nettovelka/Oikaistu Käyttökate  
Nettovelka 301,0 86,2 239,5 
Viimeisen 12 kuukauden jakson Oikaistu käyttökate 104,0 95,3 103,9 
Nettovelka/Oikaistu käyttökate 2,9 0,9 2,3 

Omavaraisuusaste 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  412,9 533,1 390,6 
Varat yhteensä 1,012,0 873,7 1,046,2 
Omavaraisuusaste 40,8 % 61,0 % 37,3 % 

Oman pääoman tuotto 
Viimeisen 12 kuukauden jakson tilikauden voitto emoyhtiön 
omistajille -24,3 32,1 -18,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden alussa  390,6 515,5 515,5 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa 412,9 533,1 390,6 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma keskimäärin  401,7 524,3 453,1 
Oman pääoman tuotto -6,0 % 6,1 % -4,2 %

Osakekohtainen tulos laimentamaton 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos C-sarjan osakkeille 6,5 11,9 -18,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos F-sarjan osakkeille 0,0 0,1 -0,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 6,5 11,9 -18,8
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kpl) 1) 40 891 936 28 791 209 29 124 487 
Osakekohtainen tulos laimentamaton euroa 0,16 0,41 -0,65

Osakekohtainen tulos laimennettu 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos C-sarjan osakkeille 6,5 11,9 -18,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos F-sarjan osakkeille 0,0 0,1 -0,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 6,5 11,9 -18,8
Laimennettujen osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kpl)  1) 40 891 936 28 968 404 29 124 487 
Osakekohtainen tulos laimennettu euroa 0,16 0,41 -0,65

1) Vertailukauden osakemäärä on Purmo Group Oy Ab:n. 31.3.2021 Purmo Group Oy Ab:lla oli 11 075 755 osaketta, jotka on konvertoitu käyttäen 31.12.2021 fuusion

konversiosuhdetta 2,600334506.
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Milj. euroa ellei toisin ilmoiteta 1-3/2022 1-3/2021 2021 
Oikaistu osakekohtainen tulos laimentamaton 
Oikaisut 7,5 2,9 70,2 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos C-sarjan osakkeille 13,9 14,8 51,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos F-sarjan osakkeille 0,1 0,1 0,4 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos  14,0 14,9 51,4 
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kpl) 1) 40 891 936 28 791 209 29 124 487 
Oikaistu osakekohtainen tulos laimentamaton euroa 0,34 0,51 1,77 

Oikaistu osakekohtainen tulos laimennettu 
Oikaisut 7,5 2,9 70,2 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos C-sarjan osakkeille 13,9 14,8 51,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos F-sarjan osakkeille 0,1 0,1 0,4 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 14,0 14,9 51,4 
Laimennettujen osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kpl)  1) 40 891 936 28 968 404 29 124 487 
Oikaistu osakekohtainen tulos laimennettu euroa 0,34 0,51 1,77 

1) Vertailukauden osakemäärä on Purmo Group Oy Ab:n. 31.3.2021 Purmo Group Oy Ab:lla oli 11  075 755 osaketta, jotka on konvertoitu käyttäen 31.12.2021 fuusion

konversiosuhdetta 2,600334506.
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+358 9 6188 3188

Bulevardi 46
PL 115 

00121 Helsinki 
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Purmo Group Oyj:n taloudellinen raportointi 2022 

12.5.2022 
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 

11.8.2022 
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 

10.11.2022 
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 

Yhteys- ja lisätiedot: 
investors@purmogroup.com 

https://investorspurmogroup.com 


