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PUOLIVUOTISKATSAUS  

HELMI–HEINÄKUU 2021 

 

 

Liikevaihto kasvoi ja korkea kannattavuustaso jatkui toisella neljänneksellä  

 

Keskeistä touko-heinäkuu 2021  

- Liikevaihto kasvoi 5,2 % (49,8 %) ja oli 79,8 

milj. euroa (75,8) 

- Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto 

laski -4,0 % (33,1 %) 

- Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 45,2 % 

- Myyntikate oli 29,6 milj. euroa (27,7) ja 

myyntikate-% oli 37,2 % (36,5 %) 

- Oikaistu EBITA oli 16,8 milj. euroa (16,1), 

oikaistu EBITA-% oli 21,1 % (21,2 %) 

- Liikevoitto oli 14,9 milj. euroa (15,6), mikä 

vastasi 18,6 % liikevaihdosta (20,6 %) 

- Operatiivinen vapaa kassavirta oli 8,5 milj. 

euroa (19,6) 

- Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,14) 

- Katsauskaudella avattiin yksi uusi myymälä 

 

Keskeistä helmi-heinäkuu 2021 

- Liikevaihto kasvoi 11,5 % (47,1 %) ja oli 

138,2 milj. euroa (123,9) 

- Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto 

kasvoi 2,5 % (29,6 %)  

- Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 33,3 % 

- Myyntikate oli 51,0 milj. euroa (45,5) ja 

myyntikate-% oli 36,9 % (36,7 %) 

- Oikaistu EBITA oli 25,5 milj. euroa (23,5), 

oikaistu EBITA-% oli 18,5 % (19,0 %) 

- Liikevoitto oli 22,2 milj. euroa (22,6), mikä 

vastasi 16,0 % liikevaihdosta (18,2 %) 

- Operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,4 milj. 

euroa (26,2) 

- Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,20) 

- Katsauskaudella avattiin kolme uutta 

myymälää 

Luvut on esitetty miljoonissa euroissa, ellei toisin mainita. Katsauksen luvut ovat pyöristettyjä, joten 

yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä kokonaismäärästä. Puuilon tilikausi on  

1.2.–31.1. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita. 

Puolivuotiskatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.   

 

Lisätietoja 

Toimitusjohtaja Juha Saarela, puhelin +358 50 409 7641 

Talousjohtaja Ville Ranta, puhelin + 358 40 555 4995 

  

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 

Toimitusjohtaja Juha Saarela ja talousjohtaja Ville Ranta esittelevät katsausta 

julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi klo 11.00.  

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata seuraavan linkin kautta 

https://puuilo.videosync.fi/2021-h1-tulos. Tallenne esityksestä on saatavilla yhtiön 

verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.  

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-

lähetyksen yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia 

ennen kokouksen alkua.  

FI: +358 9 81710310 

SE: +46 8 56642651 

UK: +44 333 3000804 

US +1 631 9131422 

 

Vahvistuskoodi: 59244505# 



2 
 

Keskeiset tunnusluvut 

 milj. euroa 

1.5.2021-
31.7.2021 

1.5.2020-
31.7.2020 

1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Liikevaihto  79,8 75,8 138,2 123,9 238,7 

Liikevaihdon kehitys (%) 5,2 % 49,8 % 11,5 % 47,1 % 40,0 % 
Vertailukelpoisten myymälöiden 
liikevaihdon kehitys % -4,0 % 33,1 % 2,5 % 29,6 % 24,4 % 

Verkkokaupan liikevaihdon kehitys (%) 45,2 % 108,9 % 33,3 % 146,3 % 127,5 % 

Myyntikate 29,6 27,7 51,0 45,5 87,1 

Myyntikate-% 37,2 % 36,5 % 36,9 % 36,7 % 36,5 % 

Oikaistu EBITA* 16,8 16,1 25,5 23,5 43,2 

Oikaistu EBITA-% 21,1 % 21,2 % 18,5 % 19,0 % 18,1 % 

EBITA  15,2 15,9 22,7 23,2 42,6 

EBITA % 19,0 % 21,0 % 16,5 % 18,7 % 17,9 % 

Liikevoitto 14,9 15,6 22,2 22,6 41,5 

Liikevoitto-% 18,6 % 20,6 % 16,0 % 18,2 % 17,4 % 

Tilikauden tulos 10,3 11,2 15,2 15,9 28,8 

Osakekohtainen tulos (euroa) 0,13 0,14 0,19 0,20 0,36 

Operatiivinen vapaa kassavirta 8,5 19,6 15,4 26,2 38,8 

Nettovelka / oikaistu käyttökate 1,6 2,4 1,6 2,4 2,4 

Myymälöiden lukumäärä 33 29 33 29 30 
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi 
muutettuna 628 451 677 446 595 

 

* liikevoitto ennen tavaramerkin poistoa 

Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyt osakemäärät on kaikkien esitettävien kausien osalta oikaistu katsauskaudella 

tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti. 

 

Puuilon pitkän aikavälin tavoitteet ja markkinanäkymät tilikaudelle 2021 

Listautumisen yhteydessä julkistetuissa Puuilon pitkän aikavälin kasvuodotuksissa ei ole tapahtunut 

muutoksia. 

Puuilon pitkän aikavälin tavoitteet tilikausille 2021–2025: 

• Kasvu: Liikevaihto ylittää 400 milj. euroa tilikauden 2025 loppuun mennessä ja kasvaa 

orgaanisesti yli 10 prosenttia vuosittain. 

• Kannattavuus: Oikaistu EBITA-% on välillä 17–19 prosenttia liikevaihdosta. 

• Osinkopolitiikka: Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 80 prosenttia osinkoa kunkin tilikauden 

tuloksesta, riippuen yhtiön pääomarakenteesta, taloudellisesta asemasta, yleisestä talous- ja 

liiketoimintaympäristöstä sekä tulevaisuuden näkymistä. 

• Velkaantuneisuus: Yhtiön nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alittaa 2.0x. 
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Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus jatkuu. Pandemiatilanteessa voi tapahtua ennalta-

arvaamattomia ja äkillisiä muutoksia. Puuilo näkee tilikauden toisen neljänneksen jälkeen merkkejä 

kuluttajakäyttäytymisen normalisoitumisesta.  

 

Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela:  

Morjensta pöytään!  

Puuilon liiketoiminta kehittyi hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (helmi-heinäkuu) pörssiyhtiönä. 

Liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat. Näin siitäkin huolimatta, että vastassamme oli 

poikkeuksellisen vahva vertailukausi viime vuodelta, jolloin liikevaihdon kasvu oli todella voimakasta. 

Vuoden ensimmäistä puolikasta leimasi koronapandemia, joka näkyi erityisesti vertailukauden 

luvuissa mutta myös raportointikaudella. Yhtiön kannattavuustaso ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 

erinomaisella tasolla. 

Yhtiön toinen neljännes (touko-heinäkuu) oli odotuksiemme mukainen. Yhtiön liikevaihto ja oikaistu 

liikevoitto kasvoivat ja kannattavuus oli erinomaisella tasolla. Toisen neljänneksen osalta 

vertailukauden liikevaihtoluvut olivat suorastaan poikkeuksellisen rajut, mistä johtui vertailukelpoisen 

myynnin kääntyminen lievästi miinukselle toisella neljänneksellä. Vertailukaudella erityisesti 

henkilökohtaisten suojaus- ja desinfiointituotteiden kysyntä kävi ylikierroksilla ja tavaraa jopa 

hamstrattiin. Koronapandemian vaikutus levisi laajasti myös muihin Puuilon tuoteryhmiin 

vertailukaudella. Kokonaisuutena yhtiön suorituskyky vertailukauteen verrattuna kuitenkin parani. 

Puuilo toteuttaa määrätietoisesti listautumisen yhteydessä julkistettua kasvustrategiaansa. Avasimme 

ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kolme uutta myymälää: Vaasaan, Imatralle ja Raumalle. Olemme 

aikaisemmin tiedottaneet, että avaamme tälle tilikaudelle neljännen uuden myymälän Espoon 

Laajalahteen. Myymälä avataan 16. syyskuuta. Lisäksi tiedotimme 14. syyskuuta, että ensi tilikaudella 

avaamme uudet myymälät Sastamalaan ja Lietoon. Näistä myymälöistä olemme jo tehneet 

vuokrasopimukset.  

Teemme määrätietoista työtä myös vertailukelpoisen myymäläverkoston osalta panostamalla 

jatkuvasti myyntiä lisääviin toimenpiteisiin ja valikoimakehitykseen. Omien tuotteiden saralla olemme 

tehneet vakuuttavaa jälkeä; omien tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi molempien 

raportointikausien aikana ja tämä näkyy parantuneena myyntikatteena erityisesti touko-heinäkuun 

aikana, mutta myös koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  

Yhtiön korkea kannattavuustaso säilytettiin hienosti. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 

kannattavuutemme (oikaistu EBITA) asettui pitkän aikavälin tavoitteidemme (17–19 %) haarukkaan ja 

toisella neljänneksellä kannattavuustaso oli vielä tätäkin korkeampi, ja samalla tasolla edellisen 

vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Korkeaan kannattavuustasoon vaikuttivat edellä luetellut 

kasvustrategiamme mukaiset asiat mutta myös kulujen hyvä hallinta, joka on syvällä yhtiön 

kulttuurissa. Viimeisimpänä kasvustrategiamme kulmakivenä onnistuimme kasvattamaan 

verkkokaupan liikevaihtoa kaksinumeroisin prosentein. Monikanavainen strategiamme toimii tässä 

hienosti, mistä osoituksena voin mainita erityisesti myymälänoutojen voimakkaan kasvun 

raportointikauden aikana. 

Asiakkaidemme tarpeet ja ostokäyttäytyminen ovat normalisoitumassa koronapandemian jälkeen. 

Paluuta niin sanottuun normaaliin elämään kesän jälkeen tukee Suomen avautuminen ja 

sopeutuminen koronapandemian jälkeiseen aikaan.   
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Lopuksi haluan esittää mitä lämpimimmän kiitoksen henkilökunnallemme heidän sitkeydestään tässä 

pitkään jatkuneessa poikkeuksellisessa tilanteessa. Olemme koko henkilökuntamme voimin erittäin 

sitoutuneita toteuttamaan listautumisemme yhteydessä julkistetut pitkän aikavälin taloudelliset 

tavoitteemme.   

Puuilon matka jatkuu nyt pörssiyhtiönä, tervetuloa ostoksille uudet ja vanhat omistajat sekä asiakkaat!   

 

Katsauskauden tärkeitä tapahtumia 

Listautuminen 

Kaupankäynti Puuilon osakkeilla alkoi 24.6.2021. Tarkempia tietoja listautumisesta kerrotaan 

kappaleessa Osakkeet ja osakkeenomistajat.  

Uudelleenrahoitus 

Puuilo teki uuden rahoitussopimuksen katsauskauden aikana. Tarkemmat tiedot on annettu 

kappaleessa Tase, rahoitus ja rahavirta.  

 

Myymäläverkoston kehittäminen 

Puuilolla oli 31.7.2021 yhteensä 33 myymälää (29 myymälää) eri puolilla Suomea. Nykyinen 

myymäläverkosto on nuori ja yli puolet myymälöistä on avattu vuosien 2016–2021 aikana. Puuilo on 

avannut viime vuosina keskimäärin 3–4 uutta myymälää vuodessa, mikä on tavoitteena myös tulevina 

vuosina.  

Yhtiöllä on tehokas ja standardoitu myymälänavaamisprosessi, mikä mahdollistaa usean myymälän 

avaamisen vuosittain ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti muuhun operatiiviseen toimintaan. Uudet 

myymälät ovat keskimäärin kannattavia jo ensimmäisen kokonaisen kuukauden jälkeen avauksesta. 

Puuilon määritelmän mukaan myymälää pidetään uutena avaamisvuonna ja sitä seuraavana 

tilikautena. Uudelleensijoitetut myymälät katsotaan vertailukelpoisiksi myymälöiksi.  

Katsauskauden aikana Puuilo avasi uudet myymälät Vaasaan, Imatralle ja Raumalle. Yhtiö avaa 

uuden myymälän Espoon Laajalahteen syyskuun puolivälissä. Puuilo on tehnyt sopimukset kahden 

uuden (Sastamala ja Lieto) myymälän avaamisesta tilikauden 2022 aikana. Lisäksi yhtiö on 

aikaisemmin tiedottanut uudelleensijoittavansa Tampereen Lielahden myymälän tilikauden 2022 

ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.  

 

Taloudellinen kehitys 

Kausivaihtelu 

Puuilon liiketoiminta on osittain kausiluonteista. Näin ollen Puuilon liikevaihdossa, liiketoiminnan 

tuloksessa ja rahavirroissa esiintyy kausittaisia huippuja, vaikka sesonkiriippuvuus on suhteellisen 

vähäistä verrattuna kaupanalaan yleisesti. Historiallisesti Puuilon tärkeimpiä kausia liikevaihdollisesti 

ovat olleet tilikauden toinen ja kolmas neljännes. Lisäksi Puuilon liikevaihtoon vaikuttaa osittain 

poikkeukselliset, ankarat tai vuodenajalle epätyypilliset sääolot. 
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Liikevaihto, tulos ja kannattavuus 

Touko-heinäkuu 2021 

Puuilon liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 5,2 % ja oli 79,8 milj. euroa (75,8). Puuilon myymälöiden 

liikevaihto oli 76,7 milj. euroa (73,7) ja verkkokaupan liikevaihto oli 3,1 milj. euroa (2,1), mikä vastasi 

3,9 % (2,8 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski touko-heinäkuussa  

-4,0 % (33,1 %).  

Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat uusien myymälöiden avaaminen sekä verkkokaupan liikevaihdon 

kasvu. Yhtiön vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitykseen vaikutti koronapandemian 

aiheuttama poikkeuksellisen voimakas kysyntä vertailukaudella. Kysyntä vertailukaudella kohdistui 

erityisesti henkilökohtaisiin suojaus- ja desinfiointituotteisiin.  

Puuilon myyntikate touko-heinäkuussa oli 29,6 milj. euroa (27,7) ja myyntikatemarginaali oli 37,2 % 

(36,5 %). Myyntikatemarginaalin kehitykseen vaikutti hyvin kehittynyt omien tuotteiden myynti.  

Liiketoiminnan kulut olivat 12,0 milj. euroa (9,6), eli 15,1 % liikevaihdosta (12,7 %). Oikaistut 

liiketoiminnan kulut olivat 10,4 milj. euroa (9,5) eli 13,0 % liikevaihdosta (12,5 %). Liiketoiminnan 

kuluissa merkittävin erä oli henkilöstökulut, joiden kasvu johtui pääosin uusien myymälöiden 

avauksista. Henkilöstökulut olivat 6,8 milj. euroa (6,1), eli 8,5 % (8,0 %) liikevaihdosta.  

Liiketoiminnan kuluihin sisältyi 1,7 milj. euroa listautumiseen liittyviä kuluja. Vertailukauden 

liiketoiminnan kuluihin sisältyi 0,1 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka pääosin 

liittyivät strategisiin kehityshankkeisiin. 

Oikaistu EBITA oli 16,8 milj. euroa (16,1) ja oikaistu EBITA-% 21,1 % (21,2 %). EBITA oli 15,2 milj. 

euroa (15,9) ja EBITA-% oli 19,0 % (21,0 %).  

Liikevoitto oli 14,9 milj. euroa (15,6), mikä vastasi 18,6 %:n (20,6 %) liikevoittomarginaalia.  

Nettorahoituskulut olivat -2,0 milj. euroa (-1,6). Nettorahoituskulut ilman IFRS 16 vaikutusta olivat  

-1,7 milj. euroa (-1,2). 

Tulos ennen veroja oli 12,9 milj. euroa (14,1). Verot olivat 2,6 milj. euroa (2,8). Tulos oli 10,3 milj. 

euroa (11,2). Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,14). Osakekohtainen tulos ilman 

listautumiskulujen vaikutusta oli 0,15 euroa (0,14).   

 

Helmi-heinäkuu 2021 

Puuilon liikevaihto kasvoi helmi-heinäkuussa 11,5 % ja oli 138,2 milj. euroa (123,9). Puuilon 

myymälöiden liikevaihto oli 132,6 milj. euroa (119,7) ja verkkokaupan liikevaihto oli 5,6 milj. euroa 

(4,2), mikä vastasi 4,0 % (3,4 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 

helmi-heinäkuussa 2,5 % (29,6 %).  

Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat uusien myymälöiden avaaminen sekä verkkokaupan liikevaihdon 

kasvu. Yhtiön vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitykseen vaikutti koronapandemian 

aiheuttama poikkeuksellisen voimakas kysyntä vertailukaudella 2020. Kysyntä vertailukaudella 

kohdistui erityisesti henkilökohtaisiin suojaus- ja desinfiointituotteisiin. 

Puuilon myyntikate helmi-heinäkuussa oli 51,0 milj. euroa (45,5) ja myyntikatemarginaali oli 36,9 % 

(36,7 %). Myyntikatemarginaalin kehitykseen vaikutti hyvin kehittynyt omien tuotteiden myynti.  
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Liiketoiminnan kulut olivat 23,4 milj. euroa (18,2), eli 17,0 % liikevaihdosta (14,7 %). Oikaistut 

liiketoiminnan kulut olivat 20,6 milj. euroa (17,9) eli 14,9 % liikevaihdosta (14,4 %). Liiketoiminnan 

kuluissa merkittävin erä oli henkilöstökulut, joiden kasvu johtui pääosin uusien myymälöiden 

avauksista. Henkilöstökulut olivat 13,1 milj. euroa (11,3), eli 9,5 % (9,2 %) liikevaihdosta.  

Liiketoiminnan kuluihin sisältyi 2,8 milj. euroa listautumiseen liittyviä kuluja. Vertailukauden 

liiketoiminnan kuluihin sisältyi 0,4 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka pääosin 

liittyivät strategisiin kehityshankkeisiin.  

Oikaistu EBITA oli 25,5 milj. euroa (23,5) ja oikaistu EBITA-% 18,5 % (19,0 %). EBITA oli 22,7 milj. 

euroa (23,2) ja EBITA-% oli 16,5 % (18,7 %).  

Liikevoitto oli 22,2 milj. euroa (22,6), mikä vastasi 16,0 %:n (18,2 %) liikevoittomarginaalia.  

Nettorahoituskulut olivat -3,2 milj. euroa (-2,8). Nettorahoituskulut ilman IFRS 16 vaikutusta olivat -2,5 

milj. euroa (-2,2). 

Tulos ennen veroja oli 19,0 milj. euroa (19,8). Verot olivat 3,8 milj. euroa (4,0). Tulos oli 15,2 milj. 

euroa (15,9). Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,20). Osakekohtainen tulos ilman 

listautumiskulujen vaikutusta oli 0,22 euroa (0,20).   

 

Tase, rahoitus ja rahavirta 

Puuilon vaihto-omaisuus heinäkuun 2021 lopussa oli 71,2 milj. euroa (54,7). Vaihto-omaisuuden 

kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui uusien myymälöiden avauksista sekä 

strategian mukaisesta omien tuotteiden volyymin kasvusta. Vertailukaudella vaihto-omaisuuden määrä 

oli normaalia alhaisemmalla tasolla johtuen koronapandemian aiheuttamasta poikkeuksellisen 

voimakkaasta kysynnästä. Tilikaudella 2021 varastotasoa on tietoisesti kasvatettu, jotta varmistetaan 

erityisesti sesonkituotteiden riittävyys myös tulevalla tilikaudella. Merirahtien vaikeutuneesta 

tilanteesta ja pidentyneistä toimitusajoista johtuen tavaraa on tilattu edellisvuosia aikaisemmin.  

Konsernin operatiivinen vapaa kassavirta oli touko-heinäkuussa 8,5 milj. euroa (19,6) ja helmi-

heinäkuussa 15,4 milj. euroa (26,2). Operatiiviseen vapaaseen kassavirtaan vaikutti pääosin yllä 

mainittu vaihto-omaisuuden kasvu sekä toisella neljänneksellä että katsauskaudella.  

Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 27,6 milj. euroa (26,2) ja rahoitusasema on vakaa. 

Puuilon korolliset velat heinäkuun 2021 lopussa olivat yhteensä 113,1 milj. euroa (133,5), josta 

pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja oli 69,7 milj. euroa (85,2). Katsauskauden päättyessä lyhytaikaisia 

rahoituslaitoslainoja ei ollut (9,0). Muut korolliset velat olivat IFRS 16 -standardin perusteella 

raportoitavia vuokravelkoja. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen heinäkuun 2021 lopussa oli 

1,6 (2,4).  

 

Uudelleenrahoitus 

Puuilo teki tilikauden toisen neljänneksen aikana konsernin uudelleenrahoitusta koskevan yhteensä 90 

milj. euron uuden rahoitussopimuksen. Uuden rahoitussopimuksen alaiset lainat koostuvat yhteensä 

70,0 milj. euron määräaikaislainoista ja 20,0 milj. euron luottolimiitistä. Luottolimiittiä ei ole käytetty 
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katsauskauden aikana. Uudella rahoitussopimuksella korvattiin yhtiön aikaisemmat pankkilainat. Laina 

erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa 2024. 

Uusi rahoitussopimus sisältää tavanomaisia kovenantteja ja eräännyttämistilanteita koskevia ehtoja. 

Sopimuksen rahoituskovenantteja koskevat ehdot mittaavat yhtiön velkaantumista nettovelan suhteella 

käyttökatteeseen. Lisäksi uuden rahoitussopimuksen korkomarginaali on sidottu nettovelan ja 

käyttökatteen väliseen suhteeseen. Uuden rahoitussopimuksen alaiset lainat ovat vakuudettomia. 

 

Investoinnit 

Puuilon investoinnit touko-heinäkuussa olivat 0,8 milj. euroa (0,6) ja helmi-heinäkuussa 1,8 milj. euroa 

(1,4). 

Investoinnit kohdistuivat pääosin uusien myymälöiden kalustamiseen sekä tilikauden 2021 aikana 

käyttöönotettavaan toiminnanohjausjärjestelmään. 

Tilikauden 2021 investointien odotetaan olevan noin 4–5 milj. euroa, josta noin 2–3 milj. euroa liittyy 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon.  

 

Henkilöstö 

Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna oli 725 (650).  

 

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat  

Listautumisanti 

Kaupankäynti Puuilo Oyj:n osakkeilla alkoi 24.6.2021. Listautuminen muodostui osakeannista ja 

osakemyynnistä. Listautumisannissa annettiin uusia osakkeita 4 561 093 kappaletta ja yhtiön 

osakkeiden määrä listautumisen jälkeen on yhteensä 84 776 953 osaketta. Uudet osakkeet 

rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021. Puuilo sai listautumisannista 30,0 milj. euron bruttovarat, 

jotka kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön listautumiskulut helmi-heinäkuussa 

2021 olivat 4,1 milj. euroa. Näistä omaan pääomaan kirjatut listautumiskulut olivat 1,3 milj. euroa 

vähennettynä 0,3 milj. euron verovaikutuksella ja tulokseen kirjatut kulut olivat 2,8 milj. euroa.  

Lopullinen merkintähinta oli instituutio- ja yleisöannissa 6,60 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 
10 % alempi eli 5,94 euroa osakkeelta, minkä perusteella yhtiön markkina-arvo oli noin 560 milj. euroa 
välittömästi listautumisannin jälkeen. Osakkeisiin kohdistui voimakas kysyntä ja osakeanti ylimerkittiin 
moninkertaisesti. Puuilo osakkeiden kaupankäyntitunnus on PUUILO. Puuilo kuuluu markkina-
arvoltaan keskisuuriin yhtiöihin ja toimialaluokkaan vähittäiskauppa.  
 
 
Osaketiedot ja kaupankäynti osakkeilla 

Puuilo Oyj:llä on yksi osakelaji. Kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla 

ei ole nimellisarvoa. Puuilon osakkeet liitettiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-
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osuusjärjestelmään kesäkuussa 2021. Puuilo Oyj:n osakepääomaa korotettiin katsauskauden aikana ja 

se oli katsauskauden lopussa 80 000 euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 84 776 953 osaketta. 

Katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.7.2021 osakkeen päätöskurssi oli 7,97 euroa. 

Osakevaihto katsauskaudella oli 339,2 milj. euroa ja 50 098 859 kappaletta. Osakkeen päivänsisäinen 

(intraday) ylin hinta katsauskaudella oli 8,30 euroa ja alin 7,02 euroa. Heinäkuun 2021 viimeisin 

kaupankäyntipäivän lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 675 milj. euroa. 

Katsauskauden päättyessä Puuilolla oli 32 388 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Puuilo on 1.7.2021 

saanut tiedon, että Adelis Equity Partners Fund I AB omistaa 30 818 242 yhtiön osaketta Puuilo Invest 

Holding AB:n kautta. Omistusosuus vastaa 36,35 % Puuilon kaikista osakkeista ja vastaa suurinta 

yksittäistä omistajaa Puuilossa.   

Yhtiöllä ei ollut hallussa omia osakkeita katsauskauden lopussa. 
   
Lisää tietoa Puuilon osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

https://www.investors.puuilo.fi/osake ja johdon omistuksista osoitteessa 

https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/johtoryhma   

 

Liputusilmoitukset 

Katsauskauden aikana Puuilo sai seuraavat arvopaperimarkkinalain mukaiset osakkeenomistajien 

liputusilmoitukset:  

• The Capital Group Companies, Inc:n välillinen omistusosuus Puuilon osakkeista ylitti 5 %:n 

liputusrajan 24.6.2021 ja oli sen jälkeen 7,49 prosenttia. 

• Danske Bank A/S:n yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Puuilon osakkeista ylitti 

5 %:n liputusrajan 2.7.2021 ja oli sen jälkeen 7,24 % prosenttia. Danske Bank A/S:n 

omistusosuus Puuilon osakkeista alitti 5 %:n liputusrajan 5.7.2021 ja oli sen jälkeen 0,88 

prosenttia. 

 

Johdon liiketoimet 

Puuilon johdon liiketoimet listautumisen jälkeen on julkaistu pörssitiedotteina, ja ne ovat luettavissa 
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.puuilo.fi/fi/porssitiedotteet 
    
 
Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Puuilon toimintaympäristöön, markkinoihin, liiketoimintaan, strategian toteuttamiseen, rahoitukseen ja 

taloudelliseen asemaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti 9.6.2021 

julkaistussa listalleottoesitteessä. Yhtiö jatkaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) 

käyttöönottoprojektia, kuten listalleottoesitteessä on kerrottu. Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut 

merkittäviä muutoksia riskeissä. 

Puuilon riskienhallinnan yleisiä periaatteita on myös kuvattu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

https://www.investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/riskienhallinta-ja-sisainen-valvonta.  

 

https://www.investors.puuilo.fi/osake
https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/johtoryhma
https://investors.puuilo.fi/fi/porssitiedotteet
https://www.investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/riskienhallinta-ja-sisainen-valvonta
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Koronaviruspandemia 

Koronaviruspandemialla on ollut sekä suoria että välillisiä vaikutuksia Puuilon liiketoimintaan. 
Pandemian vaikutus yhtiön toimintaan on kuitenkin katsauskaudella ollut rajallinen.  

Pandemian haitalliset vaikutukset ovat pääasiassa liittyneet yhtiön tuotteiden hankinta- ja 
toimitusketjujen toimivuuteen sekä altistumis- ja karanteenitilanteisiin yksittäisissä Puuilon myymälöissä. 
Pandemialla oli erityisesti vertailukauden toisella neljänneksellä positiivinen vaikutus yhtiön tiettyjen 
tuoteryhmien kysyntään.  

Koronaviruspandemian levitessä tilikauden 2020 viimeisellä neljänneksellä merikonttien saatavuus 
vaikeutui ja merirahdin hinnat nousivat moninkertaisiksi. Nämä ovat aiheuttaneet joitain viiveitä 
tuotteiden toimituksessa ja tavaroiden saatavuudessa myös tilikaudella 2021. Matkustus- ja 
kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet yhtiön tuotevalikoimakehitykseen rajoitusten hankaloittaessa 
uusien toimittajien löytämistä.  

Koronaviruspandemian täysiä vaikutuksia maailmantalouteen, Suomen talouteen sekä Puuilon 
liiketoimintaan ja sen asiakkaisiin on vaikea ennustaa erityisesti siksi, että pandemiatilanne ja siihen 
perustuvat julkishallinnon päätökset ja toimenpiteet muuttuvat nopeasti.  

Mahdolliset pandemian leviämisen ehkäisemiseksi asetetut ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
asetettavat rajoitustoimet, kuten ulkonaliikkumiskielto ja liikkeiden väliaikaiset sulkemiset tai muut 
aukioloa koskevat rajoitukset, saattavat suoraan tai välillisesti vähentää Puuilon myyntiä. 
Sulkemistoimenpiteet voivat vaikuttaa tukkuportaaseen, varastojen toimintaan sekä liikkeissä 
tapahtuvaan myyntiin. Puuilon asiakkaat vierailevat pääosin myymälöissä. Kiristyneet, 
koronaviruspandemian leviämisen estämiseen tähtäävät rajoitukset, kuten ulkonaliikkumiskiellot ja 
aukioloaikojen rajoitukset, voivat estää asiakkaiden normaalin asioimisen Puuilon myymälöissä. Lisäksi 
sairastumiset ja altistumiset koronavirukselle sekä mahdolliset karanteenit Puuilon 
yhteistyökumppaneissa tai Puuilon myymälöissä voivat haitata tuotteiden toimitusta sekä pakottaa 
Puuilon sulkemaan tilapäisesti myymälöitään.  

Pandemian pitkittyminen vaikuttaa myös hankintalähteiden määrään ja uusien mahdollisten 
hankintalähteiden tavoittamiseen yllä kuvatulla tavalla, mikä voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa yhtiön 
mahdollisuuksiin parantaa ja kehittää tuotevalikoimaansa.  

 
Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

Puuilolla ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 

 
 
Hallinto 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Puuilo Oyj:n 6.5.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti 31.1.2021 päättyneen tilikauden 

tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 

osinkoa ei jaeta.  

Varsinainen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista (ns. split). Maksuttomassa osakeannissa 

annettiin uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin 
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yksi (1) uusi osake. Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden määrä oli yhteensä 80 215 860 osaketta. 

Annetut 40 107 930 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 14.5.2021.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat 

vuosipalkkiot: 

- Hallituksen puheenjohtaja: 60 000 euroa 

- Muut hallituksen jäsenet: 30 000 euroa 

- Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan tämän lisäksi 5 000 euron 

vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 2 500 euron vuosipalkkio.  

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Yhtiön hallituksen jäseninä jatkavat 

hallituksen puheenjohtaja Timo Mänty sekä hallituksen jäsenet Gustav Bard, Tomas Franzén, Rasmus 

Molander ja Markku Tuomaala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mammu Kaario.  

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on 

nimennyt KHT Enel Sintosen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa 

palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa Puuilo Invest I Oy:n nimen Puuilo Oy:ksi (nyk. Puuilo Oyj).  
 

Osakkeenomistajien yksimieliset päätökset  

Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti poistaa lunastus-, suostumus- ja välityslausekkeet 

yhtiöjärjestyksestä. Päätös oli ehdollinen listautumiselle.  

Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti korottaa osakepääomaa 80 000 euroon. Päätös rekisteröitiin 

4.6.2021.  

Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6 000 000 

osakkeen osakeannista listautumisen yhteydessä (listautumisanti). Hallitus käytti valtuutusta 

listautumisannin yhteydessä.   

Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön mahdolliseen 

listautumiseen liittyvistä toimenpiteistä mukaan lukien järjestämissopimuksen ja listalleottoesitteen 

hyväksyminen sekä listalleottohakemuksen jättäminen Helsingin Pörssin pre- ja päälistalle. 

 

Hallituksen päätökset 25.5.2021 

Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu 

Kaario, Rasmus Molander ja Markku Tuomaala.  

 

Tulevat taloudelliset raportit  

Puuilo Oyj julkaisee tilikaudelta 2021 puolivuotiskatsauksen, liiketoimintakatsauksen ja 

tilinpäätöstiedotteen. 

Liiketoimintakatsaus elo-lokakuu 2021, 16.12.2021 

Tilinpäätöstiedote 31.3.2022 
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Tilikauden 2021 hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan viikolla 15 vuonna 2022.  

 

Puuilon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.5.2022. Puuilon hallitus kutsuu 

yhtiökokouksen koolle myöhemmin.  

 

14.9.2021 

Puuilo Oyj 

Hallitus 

 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki 

www.puuilo.fi    

 

  

http://www.puuilo.fi/
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Puolivuotiskatsauksen taloudelliset tiedot 
 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

Konsernitase 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

Konsernin rahavirtalaskelma 

 

Puolivuotiskatsauksen liitetiedot 

1. Laadintaperiaatteet 

2. Kausivaihtelu 

3. Katsauskauden tärkeitä tapahtumia 

4. Tuotot 

5. Johdon palkitseminen 

6. Kulut 

7. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 

8. Käyttöoikeusomaisuuserät 

9. Nettovelka 

10. Oma pääoma 

11. Ehdolliset velat ja vastuut  

12. Lähipiiritapahtumat 

13. Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 
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Konsernin laaja tuloslaskelma  

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

    
Liikevaihto 138,2 123,9 238,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,6 

Materiaalit ja palvelut -87,2 -78,4 -151,6 

Henkilöstökulut -13,1 -11,3 -22,7 

Liiketoiminnan muut kulut -10,4 -6,9 -13,8 

Poistot ja arvonalentumiset -5,5 -4,7 -9,7 

Liikevoitto 22,2 22,6 41,5 

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 

Rahoituskulut -3,2 -2,8 -5,5 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3,2 -2,8 -5,5 

Voitto ennen veroja 19,0 19,8 36,0 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot -3,7 -3,9 -7,5 

Laskennalliset verot -0,1 -0,1 0,3 

Tuloverot yhteensä -3,8 -4,0 -7,2 

Tilikauden tulos 15,2 15,9 28,8 

    

    
Tilikauden laaja tulos 15,2 15,9 28,8 

    
Tilikauden tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 15,2 15,9 28,8 

Tilikauden tulos 15,2 15,9 28,8 

    

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos    

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (euroa)  0,19 0,20 0,36 

 

Yllä olevaa konsernin laajaa tuloslaskelmaa tulisi lukea yhdessä puolivuotiskatsauksen liitetietojen kanssa.  

Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyt osakemäärät on kaikkien esitettävien kausien osalta oikaistu katsauskaudella 

tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti. 

Helmi-heinäkuun 2021 tilikauden tulokseen sisältyi 2,8 milj. euroa listautumiseen liittyviä kuluja.   
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Konsernitase 
 

milj. euroa 31.7.2021 31.7.2020 31.1.2021 

VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 33,5 33,5 33,5 
Aineettomat hyödykkeet 17,6 18,3 18,2 
Aineelliset hyödykkeet 2,4 2,2 2,2 
Käyttöoikeusomaisuuserät 44,6 40,4 43,9 
Laskennalliset verosaamiset 0,5 0,4 0,6 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 98,7 94,8 98,5 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 71,2 54,7 58,5 
Myyntisaamiset 3,6 2,9 4,2 
Muut saamiset 3,2 1,4 1,1 
Rahavarat 27,6 26,2 11,2 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 105,7 85,2 74,9 

    
Varat yhteensä 204,4 180,0 173,4 

    
    

milj. euroa 31.7.2021 31.7.2020 31.1.2021 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Oma pääoma    
Osakepääoma 0,1 0,0 0,0 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 29,0 2,0 - 
Kertyneet voittovarat 6,8 -7,8 -21,9 
Tilikauden tulos 15,2 15,9 28,8 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 51,1 10,0 6,9 

Oma pääoma yhteensä 51,1 10,0 6,9 

    
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta 69,7 85,2 79,9 
Vuokrasopimusvelat 35,6 32,9 35,8 
Varaukset 0,7 0,6 0,6 
Laskennalliset verovelat 3,3 3,8 3,6 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 109,3 122,4 119,9 

    
Lyhytaikaiset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta - 9,0 10,0 
Vuokrasopimusvelat 7,7 6,4 7,2 
Ostovelat 19,9 17,1 15,2 
Saadut ennakot 0,2 0,1 0,2 
Tuloverovelat 5,1 4,4 3,5 
Muut lyhytaikaiset velat 11,1 10,6 10,5 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 44,0 47,6 46,6 

    
Velat yhteensä 153,3 170,1 166,5 

    
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 204,4 180,0 173,4 

Yllä olevaa konsernitasetta tulisi lukea yhdessä puolivuotiskatsauksen liitetietojen kanssa.     
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 

oma pääoma   

milj. euroa Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 1.2.2021 0,0 - 6,9 6,9 

Tilikauden voitto     15,2 15,2 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     15,2 15,2 

          

Osakepääoman korotus 0,1   -0,1 0,0 

Osakeanti   29,0   29,0 

Liiketoimet omistajien kanssa 0,1 29,0 -0,1 29,0 

          

Oma pääoma 31.7.2021 0,1 29,0 22,0 51,1 

          

milj. euroa Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 1.2.2020 0,0 2,0 28,3 30,2 

Tilikauden voitto     28,8 28,8 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     28,8 28,8 

          

Pääomanpalautus   -2,0   -2,0 

Osingonjako     -50,1 -50,1 

Liiketoimet omistajien kanssa   -2,0 -50,1 -52,1 

          

Oma pääoma 31.1.2021 0,0 - 6,9 6,9 

          

milj. euroa Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 1.2.2020 0,0 2,0 28,3 30,2 

Tilikauden voitto     15,9 15,9 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     15,9 15,9 

          

Pääomanpalautus   0,0   0,0 

Osingonjako     -36,1 -36,1 

Liiketoimet omistajien kanssa   0,0 -36,1 -36,1 

          

Oma pääoma 31.7.2020 0,0 2,0 8,0 10,0 

 

*Osakeannista saadut bruttomääräiset varat olivat 30 milj. euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on kirjattu 

listautumiskuluja 1,3 milj. euroa, josta on vähennetty verovaikutus 0,3 milj. euroa. 

Yllä olevaa laskelmaa konsernin oman pääoman muutoksista tulisi lukea yhdessä puolivuotiskatsauksen liitetietojen kanssa.   
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Konsernin rahavirtalaskelma 

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden tulos 15,2 15,9 28,8 

Oikaisut:    
Poistot ja arvonalentumiset 5,5 4,7 9,7 

Rahoitustuotot ja -kulut 3,2 2,8 5,5 

Tuloverot 3,8 4,0 7,2 

Käyttöpääoman muutokset    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -1,6 -1,3 -2,2 

Vaihto-omaisuuden muutos -12,7 -4,5 -8,3 

Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 5,4 9,4 7,5 

Maksetut korot -1,5 -1,6 -3,3 

Vuokrasopimusvelkojen korot -0,6 -0,6 -1,2 

Saadut korot 0,0 0,0 0,0 

Rahoituslaitoslainan järjestelypalkkiot ja muut rahoituskulut -0,4 -1,7 -2,0 

Maksetut tuloverot -2,1 - -4,6 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 14,0 27,0 37,0 

    
Investointien rahavirrat    
Aineellisten hyödykkeiden hankinta -1,5 -1,4 -2,1 

Aineettomien hyödykkeiden hankinta -0,3 -0,1 -0,9 

Aineellisten hyödykkeiden myyntitulot - 0,0 0,3 

Investointeihin käytetyt nettorahavirrat -1,8 -1,4 -2,6 

    
Rahoituksen rahavirrat    
Osakeanti 29,0 - - 

Lainojen nostot 70,0 100,0 100,0 

Lainojen takaisinmaksut -91,0 -69,8 -74,3 

Vuokrasopimusvelan lyhennys -3,7 -3,1 -6,4 

Osingonjako - -36,1 -50,1 

Pääomanpalautus - - -2,0 

Rahoitukseen käytetyt nettorahavirrat 4,3 -9,1 -32,9 

    
Rahavarojen nettolisäys (+)/(-) vähennys 16,5 16,5 1,5 

Rahavarat tilikauden alussa 11,2 9,7 9,7 

Rahavarat tilikauden lopussa 27,6 26,2 11,2 

 

Yllä olevaa konsernin rahavirtalaskelmaa tulisi lukea yhdessä puolivuotiskatsauksen liitetietojen kanssa.   

Helmi-heinäkuun 2021 tilikauden tulokseen sisältyi 2,8 milj. euroa listautumiseen liittyviä kuluja.   
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Puolivuotiskatsauksen liitetiedot 
 

1. Laadintaperiaatteet 

Nämä taloudelliset tiedot 31.7.2021 päättyneeltä kuuden kuukauden ajanjaksolta on laadittu IAS 34 

Osavuosikatsaukset – standardin mukaisesti. Taloudellisten tietojen laadinnassa on noudatettu samoja 

laadintaperiaatteita, laskentamenetelmiä ja esittämistapaa kuin 9.6.2021 listalleottoesitteeseen 

sisältyneen tilinpäätöksen laadinnassa. Katsauskaudella ei ole otettu käyttöön uusia 

laskentaperiaatteita, joilla olisi olennaista vaikutusta näihin taloudellisiin tietoihin. Puolivuotiskatsaus ei 

sisällä kaikkia 31.1.2021 päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä esitettyjä liitetietoja ja 

puolivuotistietoja on luettava yhdessä konsernitilinpäätöksen kanssa. Nämä taloudelliset tiedot ovat 

tilintarkastamattomia. 

Puuilon toiminnan luonteesta johtuen konsernilla on vain yksi raportoitava toimintasegmentti. Yksittäiset 

myymälät sekä verkkokauppa katsotaan Puuilon tuotteiden jakelukanaviksi ja ne kaikki toimivat Puuilo-

tavaramerkin alla. Taloushallinto, tietohallinto, markkinointi sekä ostot ja logistiikka hoidetaan 

keskitetysti konsernitasolla. 

Puolivuotiskatsauksen laatiminen edellyttää johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat 

laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä kirjattujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. 

Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin verrattuna. Puolivuotistietoja laadittaessa 

johdon tekemät merkittävät kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut ovat vastaavia, joita 

sovellettiin 31.1.2021 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä.  

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita. 

 

2. Kausivaihtelu 

Puuilon liiketoiminta on osittain kausiluonteista. Näin ollen Puuilon liikevaihdossa, liiketoiminnan 

tuloksessa ja rahavirroissa esiintyy kausittaisia huippuja, vaikka sesonkiriippuvuus on suhteellisen 

vähäistä verrattuna kaupanalaan yleisesti. Historiallisesti Puuilon tärkeimpiä kausia liikevaihdollisesti 

ovat olleet tilikauden toinen ja kolmas neljännes. Lisäksi Puuilon liikevaihtoon vaikuttaa osittain 

poikkeukselliset, ankarat tai vuodenajalle epätyypilliset sääolot. 

 

3. Katsauskauden tärkeitä tapahtumia 

Listautuminen 

Kaupankäynti Puuilo Oyj:n osakkeilla alkoi 24.6.2021. Listautuminen muodostui osakeannista ja 

osakemyynnistä. Listautumisannissa annettiin uusia osakkeita 4 561 093 kappaletta ja yhtiön 

osakkeiden määrä listautumisen jälkeen on yhteensä 84 776 953 osaketta. Uudet osakkeet 

rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021. Puuilo sai listautumisannista 30,0 milj. euron bruttovarat, 

jotka kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön listautumiskulut helmi-heinäkuussa 

2021 olivat 4,1 milj. euroa. Näistä omaan pääomaan kirjatut listautumiskulut olivat 1,3 milj. euroa 

vähennettynä 0,3 milj. euron verovaikutuksella ja tulokseen kirjatut kulut olivat 2,8 milj. euroa. 

Lopullinen merkintähinta oli instituutio- ja yleisöannissa 6,60 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 

10 % alempi eli 5,94 euroa osakkeelta, minkä perusteella yhtiön markkina-arvo oli noin 560 milj. euroa 
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välittömästi listautumisannin jälkeen. Osakkeisiin kohdistui voimakas kysyntä ja osakeanti ylimerkittiin 

moninkertaisesti. Puuilo osakkeiden kaupankäyntitunnus on PUUILO. Puuilo kuuluu markkina-

arvoltaan keskisuuriin yhtiöihin ja toimialaluokkaan vähittäiskauppa.  

 

Uudelleenrahoitus 

Puuilo teki tilikauden toisen neljänneksen aikana konsernin uudelleenrahoitusta koskevan yhteensä 90 
milj. euron uuden rahoitussopimuksen. Sopimuksen alaiset lainat koostuvat yhteensä 70,0 milj. euron 
määräaikaislainoista ja 20,0 milj. euron luottolimiitistä. Luottolimiittiä ei ole käytetty katsauskauden 
aikana. Uudella rahoitussopimuksella korvattiin yhtiön aikaisemmat pankkilainat. Laina erääntyy 
kokonaisuudessaan kesäkuussa 2024.   
 
Uusi rahoitussopimus sisältää tavanomaisia kovenantteja ja eräännyttämistilanteita koskevia ehtoja. 
Uuden rahoitussopimuksen rahoituskovenantteja koskevat ehdot mittaavat yhtiön velkaantumista 
nettovelan suhteella käyttökatteeseen. Lisäksi uuden rahoitussopimuksen korkomarginaali on sidottu 
nettovelan ja käyttökatteen väliseen suhteeseen. Uuden rahoitussopimuksen alaiset lainat ovat 
vakuudettomia. 
 

4. Tuotot 

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Myymälät 132,6 119,7 230,7 

Verkkokauppa 5,6 4,2 8,0 

Liikevaihto yhteensä 138,2 123,9 238,7 
 

 

5. Johdon palkitseminen 

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Toimitusjohtajan palkitseminen     
Palkka, muu palkitseminen ja etuudet  0,1 0,1 0,1 

Eläkekulut 0,0 0,0 0,0 

Yhteensä 0,1 0,1 0,2 

    

Konsernin johtoryhmän palkitseminen (lukuun ottamatta 
toimitusjohtajaa)     
Palkka, muu palkitseminen ja etuudet  0,4 0,3 0,5 

Eläkekulut  0,1 0,0 0,1 

Yhteensä 0,4 0,3 0,6 

    
Hallituksen jäsenten palkitseminen   0,0 0,0 0,0 

    
Johtoryhmä ja hallitus yhteensä 0,6 0,4 0,8 
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6. Kulut  

Tilikauden 2021 liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi 2,8 milj. euroa yhtiön listautumisen valmisteluun 
liittyviä kuluja.  
 
 

7. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Liikearvo    
Kirjanpitoarvo kauden alussa 33,5 33,5 33,5 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 33,5 33,5 33,5 

    

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Tavaramerkki    
Kirjanpitoarvo kauden alussa 16,8 17,9 17,9 

Poistot ja arvonalentumiset -0,6 -0,6 -1,1 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16,3 17,4 16,8 

    

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet    
Kirjanpitoarvo kauden alussa 3,6 3,1 3,1 

Poistot ja arvonalentumiset -0,7 -0,5 -1,2 

Lisäykset 0,9 0,6 1,8 

Vähennykset - 0,0 -0,1 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 3,8 3,1 3,6 
 

 

8. Käyttöoikeusomaisuuserät 

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Käyttöoikeusomaisuuserät    
Kirjanpitoarvo kauden alussa 43,9 37,7 37,7 

Poistot ja arvonalentumiset -4,2 -3,6 -7,4 

Lisäykset ja muut muutokset 4,9 6,4 13,6 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 44,6 40,4 43,9 
 

Vuokravelkojen maturiteettianalyysi (sopimusperusteiset diskonttaamattomat kassavirrat) 

milj. euroa 31.7.2021 31.7.2020 31.1.2021 

Alle vuoden 8,9 7,5 8,4 

1–5 vuotta 27,1 24,1 26,5 

Yli 5 vuotta 11,8 12,1 12,8 

Yhteensä 47,7 43,7 47,7 
 

 



20 
 

9. Nettovelka 

Nettovelka lasketaan konsernitilinpäätöksen taseen perusteella seuraavasti: 

milj. euroa 31.7.2021 31.7.2020 31.1.2021 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Lainat rahoituslaitoksilta 69,7 85,2 79,9 

Vuokrasopimusvelat 35,6 32,9 35,8 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 105,3 118,1 115,7 

    
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Lainat rahoituslaitoksilta - 9,0 10,0 

Vuokrasopimusvelat 7,7 6,4 7,2 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 7,7 15,4 17,2 

Rahoitusvelat yhteensä 113,1 133,5 132,9 

Rahavarat 27,6 26,2 11,2 

Nettovelka 85,4 107,3 121,8 

Rahoituslaitoslainat on luokiteltu tasolle 3 käyvän arvon hierarkiassa, koska määrityksessä käytetään 
muita kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja, mukaan lukien yhtiön omat arviot riskipreemioiden 
tasosta. 
 
Uusi rahoituslaitoslaina on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Lainan tasearvon arvioidaan 

olevan lähellä sen käypää arvoa. 

 

10. Oma pääoma 

6.5.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti antaa osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita 

omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin yksi (1) uusi osake. 

Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden määrä oli yhteensä 80 215 860 osaketta. Annetut 40 107 930 

osaketta merkittiin kaupparekisteriin 14.5.2021. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyt 

osakemäärät on oikaistu katsauskauden aikana tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti. 

Kaupankäynti Puuilo Oyj:n osakkeilla alkoi 24.6.2021. Listautuminen muodostui osakeannista ja 

osakemyynnistä. Listautumisannissa annettiin uusia osakkeita 4 561 093 kappaletta ja yhtiön 

osakkeiden määrä listautumisen jälkeen on yhteensä 84 776 953 osaketta. Uudet osakkeet 

rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.6.2021. Puuilo sai listautumisannista 30,0 milj. euron bruttovarat, 

jotka kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Omaan pääomaan kirjatut listautumiskulut 

olivat noin 1,3 milj. euroa vähennettynä 0,3 milj. euron verovaikutuksella. 

 

11. Ehdolliset velat ja vastuut 

Pantattujen varojen kirjanpitoarvo 

milj. euroa 31.7.2021 31.7.2020 31.1.2021 

Omasta puolesta pantatut vuokraoikeudet - 4,4 4,4 

Omasta puolesta annetut yrityskiinnitykset - 220,8 220,8 

Yhteensä - 225,2 225,2 
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Velat*, joiden vakuudeksi annettu vakuuksia ja kiinnityksiä   

    

milj. euroa 31.7.2021 31.7.2020 31.1.2021 

Rahoituslaitoslainat - 95,5 91,0 

Yhteensä - 95,5 91,0 
* nimellisarvo 
     

milj. euroa 31.7.2021 31.7.2020 31.1.2021 

Tulevaisuudessa voimaan astuvien sopimusten vuokravastuu 9,8 12,7 9,8 
 

Puuilon ehdolliset velat koostuvat vuokrasopimusveloista, niiden vuokrasopimusten osalta, joiden 

vuokra-aika alkaa raportointikauden päättymisen jälkeen, eikä niitä siten ole merkitty taseeseen. 

Vertailukauden ehdolliset velat sisältävät lisäksi rahoituslaitoslainojen vakuuksia.    

 

12. Lähipiiritapahtumat  

Puuilo-konsernissa määräysvaltaa käyttää Puuilo Oyj. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat konsernin 

avainhenkilöt, heidän läheiset perheenjäsenet sekä heidän määräysvallassa olevat yhtiöt. 

Avainhenkilöiksi luetaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.  

Puuilo-konserni ostaa vähittäiskaupassa myymiään tuotteita lähipiirin omistamilta yhtiöiltä. Nämä yhtiöt 

valmistavat tuotteita, jotka kuuluvat Puuilon tuotevalikoimaan. Lisäksi yhtiö on vuokrannut liiketiloja 

lähipiiriltä. Konsernin vuokravelat lähipiirille sisältävät edellä mainittujen vuokrattujen kiinteistöjen 

tulevien vuokrakulujen nykyarvon. Tilikauden 2020 aikana yhtiö on myynyt lähipiirille omistamansa 

kiinteistön sekä tähän liittyvän vuokraoikeuden. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet 

markkinahintaan ja tavanomaisin ehdoin. Puuilon koko henkilöstö on oikeutettu tavanomaiseen 

henkilökunta-alennukseen Puuilon myymälöissä. Puuiloon työsuhteessa oleva lähipiiri on oikeutettu 

tähän alennukseen. Näitä tietoja ei ole esitetty lähipiiritapahtumina.    

 
Lähipiiriin kuuluvien kanssa toteutettiin seuraavat liiketoimet: 
 

milj. euroa 
1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Myynti 0,0 0,0 0,1 

Aineellisten hyödykkeiden myynti  - 0,0 0,2 

Ostot 1,2 0,9 1,9 

Vuokrat ja muut kulut  0,2 0,3 0,6 

    
Tase    
milj. euroa 31.7.2021 31.7.2020 31.1.2021 

Myyntisaamiset 0,0 0,0 0,0 

Ostovelat 0,1 0,1 0,1 

Vuokravelat (IFRS 16) 1,9 2,2 2,0 

 

13. Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

Puuilolla ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 

Puuilo käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja kannattavuuden kehitystä. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä IFRS:n mukaisten tunnuslukujen kanssa.  

Vertailukelpoisen liikevaihdon kehitystä käytetään kuvaamaan Puuilon liiketoiminnan kehittymistä eri 

kausien välillä. Tunnusluku kuvaa liikevaihdon muutosta ilman uusia myymälöitä. Vertailukelpoisiksi 

myymälöiksi sisällytetään ne myymälät, jotka ovat olleet olemassa sekä katsauskaudella että 

vertailukaudella.  

Oikaistua tulosta ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja käytetään parantamaan kausien välistä 

vertailukelpoisuutta liiketoiminnan tuloksen kehityksestä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi 

luokitellaan olennaiset, tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, jotka liittyvät 

listautumiskuluihin, strategisiin kehitysprojekteihin tai hallintoon. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu IFRS 16 -standardin vaikutus, käytetään taloudellisten 

tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta vastaa ennen IFRS 16 -

standardin käyttöönoton mukaista käyttökatetta. 

Lisäksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina on esitetty konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat 

tunnusluvut. Johto käyttää näitä tunnuslukuja liiketoiminnan kehityksen, kannattavuuden sekä 

taloudellisen aseman seurantaan ja analysointiin.  

 

Tunnusluku Määritelmä 

Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon 

kehitys (%) 

Liikevaihdon kehitys vertailukelpoisissa myymälöissä 

lasketaan ottamalla huomioon niiden myymälöiden 

liikevaihdon kehitys, joita ei katsota uusiksi myymälöiksi 

nettomääräisesti laskettuna.  

 

Myymälää pidetään uutena avaamisvuotenaan ja sitä 

seuraavana tilikautena. Uudelleensijoitetut myymälät 

katsotaan vertailukelpoisiksi myymälöiksi.  

  
Verkkokaupan liikevaihdon kehitys (%) Verkkokaupan liikevaihdon kauden muutos jaettuna edeltävän 

kauden verkkokaupan liikevaihdolla 

Myyntikate  Liikevaihto - materiaalit ja palvelut 

Myyntikate-% Myyntikate prosentteina liikevaihdosta 

EBITA Liikevoitto ennen Puuilo-tavaramerkistä tehtyä poistoa 

EBITA-% EBITA prosentteina liikevaihdosta 

Oikaistu EBITA  EBITA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä 

Oikaistu EBITA-% Oikaistu EBITA prosentteina liikevaihdosta 
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Liikevoitto  Voitto ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja rahoituskuluja 

Liikevoitto-% Liikevoitto prosentteina liikevaihdosta. 

Osakekohtainen tulos (laimennettu ja 

laimentamaton) (euroa) 

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla konsernin 

tuloslaskelman mukainen kauden tulos liikkeeseen laskettujen 

osakkeiden painotetulla keskiarvolla.  

Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyt osakemäärät on 

kaikkien esitettävien kausien osalta oikaistu katsauskaudella tehdyn 

maksuttoman osakeannin mukaisesti. 

Operatiivinen vapaa kassavirta  Oikaistu käyttökate – poistot käyttöoikeusomaisuuseristä – 

rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutos - investoinnit 

Nettovelka / oikaistu käyttökate  Korolliset velat (rahoituslaitoslainat + vuokrasopimusvelat) - 

rahavarat / oikaistu käyttökate 

Käyttökate  Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia 

Oikaistu käyttökate  Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 

 

Tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin 

milj. euroa 
1.5.2021-
31.7.2021 

1.5.2020-
31.7.2020 

1.2.2021-
31.7.2021 

1.2.2020-
31.7.2020 

1.2.2020-
31.1.2021 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      
Strategiset hankkeet - 0,1 - 0,3 0,5 

Hallinnointipalkkiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Listautumiskustannukset 1,7 - 2,8 - - 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,7 0,1 2,8 0,4 0,6 

      
Myyntikate      
Liikevaihto 79,8 75,8 138,2 123,9 238,7 

Materiaalit ja palvelut 50,1 48,1 87,2 78,4 151,6 

Myyntikate 29,6 27,7 51,0 45,5 87,1 

      
Liikevoitto ennen tavaramerkin poistoja (EBITA) 
ja oikaistu EBITA      
Liikevoitto 14,9 15,6 22,2 22,6 41,5 

Tavaramerkin poistot 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 

Liikevoitto ennen tavaramerkin poistoja (EBITA) 15,2 15,9 22,7 23,2 42,6 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1,7 0,1 2,8 0,4 0,6 

Oikaistu EBITA 16,8 16,1 25,5 23,5 43,2 
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Käyttökate ja oikaistu käyttökate      
Liikevoitto 14,9 15,6 22,2 22,6 41,5 

Poistot ja arvonalentumiset 2,8 2,5 5,5 4,7 9,7 

Käyttökate 17,7 18,1 27,7 27,3 51,2 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1,7 0,1 2,8 0,4 0,6 

Oikaistu käyttökate 19,3 18,2 30,5 27,7 51,8 

      
 
Operatiivinen vapaa kassavirta      
Oikaistu käyttökate 19,3 18,2 30,5 27,7 51,8 

Nettoinvestoinnit -0,8 -0,6 -1,8 -1,4 -2,6 

Poistot käyttöoikeusomaisuuseristä -2,1 -1,9 -4,2 -3,6 -7,4 

Käyttöpääoman muutos -7,9 3,9 -9,0 3,6 -3,0 

Operatiivinen vapaa kassavirta 8,5 19,6 15,4 26,2 38,8 

      
Nettovelka / oikaistu käyttökate      
Nettovelka 85,4 107,3 85,4 107,3 121,8 

Oikaistu käyttökate, 12kk rullaava 54,6 44,3 54,6 44,3 51,8 

Nettovelka / oikaistu käyttökate 1,6 2,4 1,6 2,4 2,4 

      

      

      

 


