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Orthex tilinpäätöstiedote 2021: Vahvaa kasvua  
yhä haastavammissa olosuhteissa 
 
 

TAMMI–JOULUKUU 2021 LYHYESTI  
 
 Laskutettu myynti kasvoi 16,3 % ja oli 90,6 milj. euroa (77,9) 
 Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 88,7 milj. euroa (75,9) 
 Oikaistu EBITDA oli 14,8 milj. euroa (17,1)  
 EBITA oli 9,4 milj. euroa (12,3) ja oikaistu EBITA oli 11,0 milj. euroa (12,9) 
 Oikaistu EBITA-marginaali oli 12,4 % (17,0) 
 Liikevoitto oli 9,3 milj. euroa (12,3) ja oikaistu liikevoitto oli 10,9 milj. euroa (12,9) 
 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 1,6 milj. euroa (0,6) 
 Liiketoiminnan rahavirta oli 9,0 milj. euroa (12,7) 
 Nettovelka / oikaistu EBITDA oli 1.7x (2.3) 
 Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,35 euroa (0,47) 
 Omavaraisuusaste nousi 35,8 %:iin (22,6) 
 Orthex valittiin edelläkävijäyrityksenä Suomen innovaatiorahasto Sitran Suomen  

kiertotalouden mielenkiintoisimpien yritysten listalle  
 Hallitus ehdottaa 0,18 euron osakekohtaista pääomanpalautusta eli yhteensä 3,2 miljoonaa 

euroa. Pääomanpalautus ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä. 
 
 

LOKA–JOULUKUU 2021 LYHYESTI 
 Laskutettu myynti kasvoi 7,1 % ja oli 23,5 milj. euroa (22,0) 
 Liikevaihto kasvoi 6,8 % ja oli 23,1 milj. euroa (21,6) 
 Oikaistu EBITA oli 1,8 milj. euroa (3,8) 
 Oikaistu EBITA-marginaali oli 7,6 % (17,5) 
 Liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (3,4) 
 Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 milj. euroa (2,6) 
 Orthexille myönnettiin uusi ISO 45001 -sertifikaatti: kansainvälinen standardi, joka määrittelee 

vaatimukset työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan hallintajärjestelmän luomiseksi 
 
 
Orthexilla ei ole venäläisiä tai ukrainalaisia toimittajia eikä muutakaan liiketoimintaa Venäjällä, joten 
Ukrainan kriisillä ei ole suoraa vaikutusta Orthexin liiketoimintaan.   
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ALEXANDER ROSENLEW, TOIMITUSJOHTAJA: 
 
Olen erittäin tyytyväinen ensimmäisen pörssivuoden 
vahvaan suoritukseen haastavissa olosuhteissa sekä 
otettuihin tärkeisiin strategisiin askeliin vuonna 2021. 
Olen erityisen ylpeä siitä, kuinka hyvin henkilöstömme 
on selviytynyt epävarmuuden ja covid-19-pandemian 
sävyttämien epävakaiden aikojen läpi. Vaikka katse 
onkin jo vuodessa 2022, minulla on ilo kertoa, mitä 
olemme yhdessä saaneet aikaan Orthexissa vuoden 
2021 aikana. 
 
Orthexin liikevaihdon kasvu jatkui vuoden viimeisellä 
neljänneksellä ja oli +6,8 % verrattuna vuoden 2020 
viimeiseen neljännekseen, mikä osaltaan nosti koko 
liikevaihdon kasvun tammi–joulukuun 2021 aikana 
16,9 %:iin ja 88,7 miljoonaan euroon (75,9). Laskutettu 
myynti Pohjoismaiden markkinoilla kasvoi vahvasti 
13,9 % verrattuna tammi–joulukuuhun 2020 ja oli 
73,0 miljoonaa euroa (64,1). Pohjoismaiden ulkopuo-
lella laskutettu myynti kasvoi strategiamme mukai-
sesti vieläkin nopeammin: muualla Euroopassa lasku-
tettu myynti kasvoi 33,4 % ja oli 15,1 miljoonaa euroa 
(11,4). Muualla maailmassa myynti pysyi edellisvuoden 
tasolla ollen 2,4 miljoonaa euroa (2,4). Koko vuoden 
2021 laskutettu myynti oli 90,6 miljoonaa euroa (77,9). 
 
Vuosineljänneksiä vertailtaessa on tärkeää pitää mielessä, että kysyntä heikkeni vuoden 2020 ensim-
mäisellä puoliskolla covid-19-pandemian alkamisen vuoksi, mutta elpyi voimakkaasti vuoden 2020 jäl-
kipuoliskolla. Vuonna 2021 tuotteidemme kysyntä oli vakaampaa ja ennustettavampaa covid-19:ään liit-
tyvien rajoitusten ja myymälöiden sulkemisten vähenemisen vuoksi. Uusien asiakkaiden ja uusien tuo-
telanseerausten tuottama myynnin kasvu on hyvällä tasolla jopa ilman mahdollisuutta järjestää nor-
maalia määrää fyysisiä, uutta liiketoimintaa edistäviä asiakastapaamisia. 
 
Myynnin positiivinen kehitys on seurausta menestykselliselle kaupallisen strategian toteuttamiselle, jo-
hon kuuluu uusien tuotteiden lanseeraus, jakelun laajentaminen, asiakasyhteistyö ja uusien asiakkuuk-
sien avaaminen. 
 
Olen ilahtunut, että covid-19:ään liittyvät rajoitukset ovat vähitellen poistumassa ja voimme toivotta-
vasti pian tavata asiakkaitamme useammin henkilökohtaisesti. Meillä oli kuitenkin edelleen tehtail-
lamme tavallista enemmän sairaspoissaoloja. Tuotannon tai logistiikan korkeat sairaspoissaololukemat 
johtavat yleensä toimintojen suunnittelun heikkenemiseen ja tehottomuuteen.    
 
Oikaistu EBITA-marginaali odotetusti laski viimeisellä vuosineljänneksellä lähinnä korkeiden raaka-ai-
nehintojen vuoksi ja oli 7,6 % (17,5). Koko vuoden oikaistu EBITA-marginaali oli 12,4 % (17,0). Viimeisen 
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neljänneksen oikaistu EBITA oli 1,8 miljoonaa euroa (3,8) nostaen tammi–joulukuun oikaistun EBITA:n 
11,0 miljoonaan euroon (12,9). 
 
Raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta jyrkästi vuoden 2020 loppua kohti ja saavuttivat tähän mennessä 
korkeimman tasonsa vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana. Rahti- ja sähkökustannukset ovat 
myös nousseet ja jatkoivat nousuaan viimeisen vuosineljänneksen aikana. Käsityksemme mukaan mark-
kinoilla on ollut niukkuutta raaka-aineiden saatavuudessa, mutta olemme kuitenkin kyenneet hankki-
maan tarvittavat tuotantoraaka-aineet. Vakaan toiminnan varmistamiseksi lisäsimme tietoisesti suosi-
tuimpien tuotteidemme ja kriittisten raaka-aineiden varastoja, mikä näkyy nettokäyttöpääoman kas-
vuna. Ennalta-arvaamaton ja nopea raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa lyhyen aikavälin haasteita 
kannattavuuteen, koska hinnankorotusten toteuttaminen tai kustannussäästöt näkyvät viiveellä. Pitkän 
aikavälin tavoitteemme on saavuttaa yli 18 prosentin oikaistu EBITA-marginaali, ja olemme sitoutuneet 
varmistamaan, että toimenpiteemme ovat linjassa tämän tavoitteen saavuttamisen kanssa. 
 
Vastuullisuus on strategiamme ytimessä. Pyrimme Orthexilla minimoimaan ympäristö- ja ilmastovaiku-
tuksiamme, ja kaikilla kolmella Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevalla tehtaallamme on jo ympäristöjohta-
misen ISO 14001 -sertifikaatti ja laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti. Joulukuussa 2021 meille myön-
nettiin uusi ISO 45001 -sertifikaatti. ISO 45001 -sertifikaatti on kansainvälinen standardi, joka määrit-
telee vaatimukset työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan hallintajärjestelmän luomiseksi. ISO 45001 -
sertifikaatin tavoitteena on auttaa organisaatioita estämään työhön liittyvät tapaturmat ja terveyson-
gelmat sekä parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta. 
 
Orthex on pystynyt lisäämään kapasiteettia suunnitelmien mukaisesti varmistaakseen toimituskykynsä. 
Olemme myös pystyneet vauhdittamaan kapasiteetin lisäystä, mikä on vaikuttanut toimituskykyymme 
positiivisesti. Tuloksena on myös melko voimakas vaihto-omaisuuden arvonnousu viimeisen vuosinel-
jänneksen aikana. Vaihto-omaisuuden arvoon vaikuttavat korkeammat raaka-aineiden hinnat ja myy-
dyimpien tuotteidemme suuremmat varastot varauduttaessa myynnin jatkuvaan kasvuun. 
 
Olemme sitoutuneet toteuttamaan kasvustrategiaamme keskittyen kansainvälisen kasvun kiihdyttämi-
seen ja vastuullisuuteen. Jatkamme kohdennettuja toimiamme raaka-aineiden ja kustannusten hinta-
kehityksestä riippuen. Tällä hetkellä raaka-aineiden hinnat, rahtikustannukset ja energian hinta ovat 
korkealla tasolla ja tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa. Orthexilla ei ole venäläisiä tai ukrainalaisia 
toimittajia eikä muutakaan liiketoimintaa Venäjällä, joten Ukrainan kriisillä ei ole suoraa vaikutusta Ort-
hexin liiketoimintaan. Kriisin aiheuttamat heilahtelut tai kustannusten nousut voivat kuitenkin vaikuttaa 
liiketoimintaan negatiivisesti. 
 
Vuodelta 2021 saatujen monien hyvien oppien myötä aloitamme innolla toisen pörssiyhtiövuotemme. 
Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni koko Orthex-tiimiä, sidosryhmiämme ja sijoittajia innos-
tavasta vuodesta 2021. 
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AVAINLUVUT 
 

    
  

Milj. euroa 10–12/2021 10–12/2020 Muutos 1–12/2021 1–12/2020 Muutos 

Laskutettu myynti 23,5 22,0 7,1 % 90,6 77,9 16,3 % 
Liikevaihto 23,1 21,6 6,8 % 88,7 75,9 16,9 % 
Bruttokate 5,1 7,1 -28,3 % 23,2 24,6 -5,7 % 
Bruttokate, % 22,2 % 33,1 %  26,2 % 32,4 %  
EBITDA 2,7 4,4 -38,7 % 13,2 16,5 -19,6 % 
EBITDA, % 11,7 % 20,3 %  14,9 % 21,7 %  
Oikaistu EBITDA 2,8 4,7 -41,7 % 14,8 17,1 -13,0 % 
Oikaistu EBITDA, % 11,9 % 21,9 %  16,7 % 22,5 %  
EBITA 1,7 3,5 -50.6 % 9,4 12,3 -24,0 % 
EBITA, % 7,4 % 16,0 %  10,6 % 16,3 %  
Oikaistu EBITA 1,8 3,8 -53.3 % 11,0 12,9 -15,0 % 
Oikaistu EBITA % 7,6 % 17,5 %  12,4 % 17,0 %  
Liikevoitto 1,7 3,4 -51,3 % 9,3 12,3 -24,7 % 
Liikevoitto, % 7,2 % 15,9 %  10,4 % 16,2 %  
Liiketoiminnan rahavirta 1,8 2,6 -32,9 % 9,0 12,7 -29,3 % 
Nettovelka / oikaistu EBITDA  1,7x 2,3x  1,7x 2,3x  
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 5,1 % 12,3 %  33,0 % 40,3 %  
Omavaraisuusaste, % 35,8 % 22,6 %  35,8 % 22,6 %  
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,06 0,14 -60,5 % 0,35 0,47 -26,7 % 
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi  
muutettuna katsauskauden lopussa 302 302 0,1 % 314 285 10,2 % 

 

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET  
 
Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaih-
don orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu pai-
kallisessa valuutassa), oikaistu EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukel-
poisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantu-
misaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.  
 
Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähin-
tään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.  
 
Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. 
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MARKKINAKATSAUS 

 
Orthex toimii Euroopassa kodin säilytyksen, ruoansäilytyksen ja keittiötarvikkeiden markkinalla, joka on 
historiallisesti ollut vakaa ja kestävä eri taloussuhdanteissa ja joka arvioitiin 8,0 miljardin euron ar-
voiseksi vuonna 2019. Kodin käyttötavaroita ostetaan tarpeeseen ja tuotteiden yksikköhinta on yleensä 
matala, joten kuluttajien ostovoimaan vaikuttavilla markkinoiden laskusuhdanteilla on pienempi vaiku-
tus niiden kysyntään.  
 
Kodintuotteiden markkinat ovat Euroopassa pirstaloituneet. Orthexilla oli yhtiön oman arvion mukaan 
johtava markkina-asema ja arviolta 20–25 prosentin markkinaosuus vuoden 2019 liikevaihdolla mitat-
tuna Pohjoismaiden noin 140 miljoonan euron arvoisilla kodin säilytyksen markkinoilla sekä vahva 
asema ruoansäilytyksen ja keittiötarvikkeiden markkinoilla. Orthexin markkina-asemassa tai kilpailuti-
lanteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia tilikausien 2020 ja 2021 aikana. Johdon näkemyksen mu-
kaan nopea kasvu Euroopassa Pohjoismaiden markkinoiden ulkopuolella johtuu tasaisesti paranevasta 
kilpailuasemasta uusissa asiakkaissa sekä laajennetusta jakelusta nykyisten asiakkaiden myymälävali-
koimassa. 
 
Orthexin myynnissä ei ole tyypillisesti ollut merkittävää kausivaihtelua. Covid-19-pandemian aiheuttama 
epävarma markkinatilanne saattaa kuitenkin vaikuttaa myynnin vertailukelpoisuuteen katsauskausien 
ja tilikausien välillä. Covid-19-pandemia vaikutti Orthexin liiketoimintaan sekä myönteisesti että kieltei-
sesti katsauskauden aikana.  
 
Pandemian seurauksena määrätyt liikkumisrajoitukset vaikuttivat joillain markkinoilla Orthexin myyntiin 
myönteisesti, sillä ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona ja keskittyivät esimerkiksi ruoanlaittoon ja 
sisustusratkaisuihin, säilytysratkaisut mukaan lukien. Joillain vientimarkkinoilla liikkumisrajoitukset 
haittasivat kuitenkin yhtiön myyntiä, sillä yhtiön tuotteita myyvät myymälät ovat olleet suljettuina osan 
vuosista 2020 ja 2021. Raaka-ainemateriaalien hinnat laskivat poikkeuksellisen paljon keväällä 2020 
covid-19-pandemian takia, mutta hinnat tasaantuivat loppuvuoden 2020 aikana. Katsauskauden aikana 
raaka-aineiden hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen korkealle tasolle.  
 
 

  
Orthex Cultivate istutusruukut 
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LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS  
 
Liikevaihto ja laskutettu myynti 
 
Laskutettu myynti markkina-alueittain: 
 
Milj. euroa 10–12/2021 10–12/2020 Muutos 1–12/2021 1–12/2020 Muutos 
Pohjoismaat 18,8 17,8 5,9 % 73,0 64,1 13,9 % 
Muu Eurooppa 4,3 3,3 28,1 % 15,1 11,4 33,4 % 
Muu maailma 0,5 0,9 -48,5 % 2,4 2,4 -0,4 % 
Yhteensä 23,5 22,0 7,1 % 90,6 77,9 16,3 % 

       

 
Laskutettu myynti tuoteryhmittäin: 
 
Milj. euroa 10–12/2021 10–12/2020 Muutos 1–12/2021 1–12/2020 Muutos 
Säilytys 16,6 14,8 11,9 % 59,4 49,4 20,4 % 
Keittiö 5,2 5,5 -4,7 % 20,1 19,0 5,6 % 
Koti ja Piha 1,1 1,0 3,3 % 5,4 5,0 7,6 % 
Kasvien hoito 0,7 0,7 2,5 % 5,7 4,5 26,3 % 
Yhteensä 23,5 22,0 7,1 % 90,6 77,9 16,3 % 

 
Tammi–joulukuu 2021 
 
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi–joulukuussa 16,9 % ja oli 88,7 milj. euroa (75,9). Konsernin lasku-
tettu myynti oli 90,6 milj. euroa (77,9). Valuuttakurssineutraalin liikevaihdon kasvu oli 15,7 % verrattuna 
tammi–joulukuuhun 2020. Liikevaihdon kasvu oli vahvaa erityisesti Säilytys-tuoteryhmässä sekä vien-
timarkkinoilla. 
 
Loka–joulukuu 2021 
 
Konsernin liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 6,8 % ja oli 23,1 milj. euroa (21,6). Konsernin las-
kutettu myynti oli 23,5 milj. euroa (22,0). Valuuttakurssineutraalin liikevaihdon kasvu oli 6,5 % verrat-
tuna vuoden 2020 loka-joulukuuhun. 
 
 
Maantieteellisten markkinoiden kehitys 
 
Tammi–joulukuu 2021 
 
Orthexin keskeinen maantieteellinen markkina ovat Pohjoismaat, joissa laskutettu myynti tammi–jou-
lukuussa oli 73,0 milj. euroa (64,1). Pohjoismaissa myynnin kasvu johtui pääosin kasvaneesta myynnistä 
nykyisille asiakkaille. Pohjoismaiden osuus konsernin laskutetusta myynnistä katsauskaudella oli 80,6 
% (82,3). Muun Euroopan laskutettu myynti kasvoi 15,1 milj. euroon (11,4). Muun maailman myynti pysyi 
viime vuoden tasolla ollen 2,4 milj. euroa (2,4). Vientimarkkinoilla kasvu johtui sekä uusista asiakkaista 
että kasvaneesta myynnistä olemassa oleville asiakkaille. Orthexin tuotteita myydään yli 40 maassa, ja 
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Pohjoismaiden ulkopuolisten vientimaiden osuus konsernin laskutetusta myynnistä kasvoi 1,7 prosent-
tiyksikköä ja oli katsauskauden lopussa 19,4 % (17,7).  
 
Loka–joulukuu 2021 
 
Konsernin laskutettu myynti kasvoi voimakkaasti etenkin muualla Euroopassa. Pohjoismaissa kasvu oli 
5,9 % ja Pohjoismaiden ulkopuolella 12,0 % verrattuna vuoden 2020 viimeiseen neljännekseen. Muun 
maailman viimeisen vuosineljänneksen laskutettu myynti laski verrattuna edellisen vuoden ennätyksel-
liseen vuosineljännekseen. Yhdysvaltojen koronarajoitusten vapautuminen johti edellisvuonna myymä-
löiden avautumiseen ja kumuloituneen kysynnän purkautumiseen toisen vuosipuoliskon aikana. 
 
  
Tuoteryhmien kehitys 
 
Tammi–joulukuu 2021 
 
Orthexin neljä tuoteryhmää ovat: Säilytys, Keittiö, Koti ja Piha sekä Kasvien hoito. Suurin tuoteryhmä on 
Säilytys, jonka laskutettu myynti tammi–joulukuussa oli 59,4 milj. euroa (49,4). Säilytys-kategorian 
tuotteilla on keskeinen asema Orthexin laajentumisessa Euroopassa, sillä Orthex käyttää niitä usein 
kärkituotteina tavoitellessaan sopimuksia uusien vähittäiskauppojen kanssa. 
 
Orthexilla on vahva asema Pohjoismaiden ruoansäilytyksen ja keittiötarvikkeiden markkinoilla. Konser-
nin Keittiö-tuoteryhmän laskutettu myynti katsauskaudella kasvoi 20,1 miljoonaan euroon (19,0), mihin 
vaikuttivat ennen kaikkea uudet asiakkaat ja kasvanut myynti nykyisille asiakkaille. 
 
Koti ja Piha -tuoteryhmän laskutettu myynti kasvoi 5,4 miljoonaan euroon (5,0). 
 
Kasvien hoito -tuoteryhmän laskutettu myynti kasvoi 5,7 miljoonaan euroon (4,5). Kasvu johtui ennen 
kaikkea viherkasvien, yrttien ja vihannesten kasvatuksen yleistymisestä kierrätysmuovista valmiste-
tuissa kukkaruukuissa. 
 
Loka–joulukuu 2021 
 
Laskutettu myynti kasvoi Säilytys- ja Kasvien hoito -tuoteryhmissä neljännen vuosineljänneksen aikana. 
Säilytys-kategorian kasvu oli 11,9 % verrattuna loka–joulukuuhun 2020. Keittiö-tuoteryhmän myynnin 
lasku neljännellä vuosineljänneksellä johtui hankittujen tuotteiden saatavuusongelmista ja kausituot-
teiden jonkin verran pienemmästä kysynnästä.  
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Kannattavuus  
 
Tammi–joulukuu 2021 
 
EBITA oli katsauskaudella 9,4 milj. euroa (12,3) ja laski 24,0 %. Oikaistu EBITA laski 15,0 % 11,0 milj. 
euroon (12,9). Oikaistu EBITA-marginaali laski 12,4 %:iin (17,0). Orthexin liikevoitto oli 9,3 milj. euroa 
(12,3). Liikevoittoon sisältyi negatiivisesti vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä yhteensä 1,6 milj. euroa 
(0,6), joista noin 1,5 milj. euroa (0,6) liittyivät yhtiön listautumiseen.  
 
Orthexin rahoitustuotot ja -kulut koostuivat vuonna 2021 1,6 milj. euron nettokuluista (2,4). Vaihtovel-
kakirjalainat maksettiin vuoden 2020 lopussa pois, eikä niistä aiheutuvia korkokuluja ole enää syntynyt 
vuoden 2021 aikana. Kulujen pienentymiseen vaikutti myös Orthexin sisäisiin lainajärjestelyihin liittyvien 
ulkomaisten valuuttakurssien vaikutuksen pieneneminen. 
 
Tulos ennen veroja oli 7,7 milj. euroa (9,9) ja tilikauden tulos 6,0 milj. euroa (7,7).  
 
Loka–joulukuu 2021 
 
EBITA oli 1,7 milj. euroa (3,5) ja laski 50,6 %. Oikaistu EBITA laski 53,3 % 1,8 milj. euroon (3,8) ja oikaistu 
EBITA-% laski 7,6 %:iin (17,5). Orthexin liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (3,4).  
 
Raaka-aineiden hinnat pysyivät epätavallisen korkealla tasolla vaikuttaen kannattavuuteen. Rahti- ja 
sähkökustannukset ovat myös nousseet ja jatkoivat nousuaan viimeisen vuosineljänneksen aikana. 
 
 

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHAVIRTA 
 
Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 88,8 milj. euroa (75,4), mistä omaa pääomaa oli 31,8 
milj. euroa (17,0). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutetun listautumisen nettovaikutus yhtiön 
omaan pääomaan oli 9,3 milj. euroa. 
 
Katsauskauden lopussa konsernin nettovelka oli 25,9 milj. euroa (38,9). Pitkäaikaiset korolliset velat 
olivat 36,0 milj. euroa (40,0). Orthexin korolliset velat olivat yhteensä 40,2 milj. euroa (44,1). Korolliset 
velat sisältävät eläkevelvoitteet sekä vuokrasopimusvelat.  
 
Tammi−joulukuussa 2021 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 9,0 milj. euroa (12,7) ja kassakonversio 
67,7 % (81,2). Rahavarat katsauskauden lopussa olivat 14,3 milj. euroa (5,3). 
 
Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an oli kauden lopussa 1,7x (2,3). Orthexin pitkän aikavälin tavoit-
teena on pitää nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an alle 2,5x.   
 
Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 35,8 % (22,6). Oikaistu sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE) oli 33,0 % (40,3) ja oman pääoman tuotto (ROE) 24,7 % (49,0). 
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INVESTOINNIT, TUOTEKEHITYS JA YRITYSKAUPAT  

 
Orthexin investoinnit tammi–joulukuussa 2021 olivat yhteensä 4,8 milj. euroa (3,2) ja liittyivät pääasi-
assa uusien ja nykyisten tuotteiden kapasiteetin lisäämiseen.  
 
Yhtiön hallitus päätti aikaistaa alun perin vuodelle 2022 suunniteltua, tuotantokapasiteettia kasvattavaa 
koneinvestointia ja päätti 650 tonnin ruiskuvalukoneen hankinnasta suurempien säilytyslaatikoiden val-
mistukseen. Investointia aikaistettiin suunnitellusta siten, että kone saataisiin tuotantokäyttöön jo lop-
puvuonna 2021, jotta Orthex kykenisi paremmin vastaamaan Säilytys-tuoteryhmään kohdistuvaan ky-
syntään. Tammi−syyskuussa 2021 Orthex on tehnyt yhteensä 5 merkittävää koneinvestointia Tingsrydin 
ja Lohjan tehtaille sekä lisäksi investoinut automaatioon ja tuotemuotteihin.  
 
Keskittyäkseen tärkeimpiin tuotekategorioihin ja markkina-alueisiin ja tehdäkseen tilaa kasvulle Orthex 
päätti luopua paikallisesta lumilelujen valmistuksesta myymällä kesäkuussa 2021 lumilelujen ruiskuva-
lumuottinsa Wiitta Oy:lle. Lumilelujen osuus Orthexin Koti ja Piha -tuoteryhmän myynnistä on ollut vä-
häinen. Kauppa ei sisältänyt tavaramerkkejä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta. 
 
 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Kaupankäynti Orthexin osakkeella alkoi Nasdaq Helsingin pre-listalla 25.3.2021 ja Nasdaq Helsingin pää-
listalla 29.3.2021. Orthex laski listautumisannissa liikkeeseen 1 481 854 uutta osaketta, minkä lisäksi 
Sponsor Fund IV Ky:n hallinnoimat rahastot ja tietyt muut yhtiön osakkeenomistajat myivät yhteensä 10 
668 937 osaketta. Orthex keräsi listautumisannissa bruttotuloja noin 10 miljoonaa euroa. Osakkeen lo-
pullinen merkintähinta listautumisannissa oli 6,82 euroa osakkeelta. 
 
Yhtiön listautumisen yhteydessä konsernin henkilöstö merkitsi henkilöstöannissa 156 236 osaketta. 
Työntekijöille tarjottujen osakkeiden merkintähinta oli 6,14 euroa per osake ja se oli 10 prosenttia alempi 
kuin listautumisessa muille tarjottujen osakkeiden merkintähinta. Henkilöstön saama 106 tuhannen eu-
ron alennus on IFRS:n mukaisesti kirjattu kokonaisuudessaan henkilöstökuluihin osakeperusteisena 
maksuna. 
 
Kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläiset äänioikeudet. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia eikä 
niillä ole nimellisarvoa. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”ORTHEX” ja ISIN-koodi FI4000480504. 
 
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000,00 euroa ja katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 17 758 854 
täysin maksettua osaketta. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla alkoi 
29.3.2021. Orthexilla on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouk-
sessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakevaihto katsauskaudella oli 180,3 
milj. euroa ja 21 933 614 kappaletta. Osakkeen ylin kurssi oli 12,50 euroa ja alin 7,30 euroa. Osakkeen 
päätöskurssi vuoden lopussa oli 11,04 euroa. Nämä luvut sisältävät listautumisantiin liittyvän osake-
myynnin. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2021 oli 196,1 milj. euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön 
hallussa ei ollut omia osakkeita.  
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Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden lopussa 18 523, mukaan lukien hallintare-
kisterit. Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 48,2 % Ort-
hexin osakkeista ja äänistä. 
 
Pörssitiedotteet omistusosuuden muutosilmoituksista (liputusilmoitukset) ovat saatavilla yhtiön verk-
kosivuilla osoitteessa https:/investors.orthexgroup.com/fi/. 
 
 

VASTUULLISUUS 
 
Orthex on painottanut vastuullisuutta 1990-luvun alusta lähtien. Yhtiö pyrkii olemaan toimialan edellä-
kävijä vastuullisuudessa tarjoamalla ajattomasti muotoiltuja, laadukkaita, turvallisia ja kestäviä tuot-
teita, pienentämällä toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä hankkimalla yhä suuremman osan 
raaka-aineistaan biopohjaisista ja kierrätetyistä materiaaleista. Orthexin vastuullisuustyön päätavoite 
on tuotannon hiilineutraaliuus vuoteen 2030 mennessä. 
 
Orthexin vastuulliset valinnat perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
ja yhtiö on tunnistanut neljä kestävän kehityksen tavoitetta: (i) ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, 
(ii) kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit, (iii) vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto sekä 
(iv) ilmastoteot. Orthex tarkistaa vastuullisuusstrategiansa vuosittain ja asettaa tavoitteet sekä keskei-
set suorituskyvyn mittarit kolmen vuoden jaksoille. Orthex julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin, 
jossa esitetään yhtiön vastuullisuustavoitteet, saavutukset ja panostukset. 
 
Yksi Orthexin vastuullisuusstrategian tavoitteista on vähentää energiankulutusta ja energiatehokkaisiin 
koneisiin tehdyt investoinnit ovat osaltaan auttaneet sen vähentämisessä. Yhtiön energiatehokkuusta-
voitteena on vähentää energiankulutusta 5 prosenttia kolmen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. 
Energiatehokkuuden parantaminen on myös olennainen osa päästöjen vähentämistä. Yhtiö kiinnittää 
erityistä huomiota fossiilipohjaisen sähkön käytön vähentämiseen ja vuonna 2021 kaikki yhtiön tehtaat 
siirtyivät käyttämään sataprosenttisesti fossiilitonta vesivoimalla tuotettua sähköä. Tämä on merkittävä 
askel Orthexille kohti hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2030 mennessä. 
 
Orthex valittiin syyskuussa 2021 edelläkävijäyrityksenä Suomen innovaatiorahaston Sitran Suomen kier-
totalouden mielenkiintoisimpien yritysten listalle. Listalla on 41 edelläkävijäyritystä, jotka tarjoavat kier-
totalouden ratkaisuja maailmanlaajuiseen kestävyyskriisiin. 
 
Orthexin kaikilla kolmella Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevalla tehtaalla on ympäristöjohtamisen ISO 
14001 -sertifikaatti ja laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti. Joulukuussa 2021 Orthexille myönnettiin 
ISO 45001 -sertifikaatti. Se on kansainvälinen standardi, joka määrittelee vaatimukset työterveyttä ja -
turvallisuutta koskevan hallintajärjestelmän luomiseksi. ISO 45001 -sertifikaatin tavoitteena on auttaa 
organisaatioita estämään työhön liittyvät tapaturmat ja terveysongelmat sekä parantamaan työter-
veyttä ja -turvallisuutta. 
 
Orthex julkaisee vuoden 2021 vastuullisuusraporttinsa internetsivuillaan 16.3.2022 osana vuosikerto-
musta. Vastuullisuusraportista käy ilmi, että yhtiö on jatkanut panostuksiaan biopohjaisten ja kierrätet-
tyjen materiaalien käyttämiseksi sekä tuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi.   

https://investors.orthexgroup.com/fi/


 
 
 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  |  TAMMI–JOULUKUU 2021  |  9.3.2021       12 

HALLINNOINTI 
 
Yhtiökokousten päätökset  
 
Orthex Oyj piti vuoden aikana kolme yhtiökokousta.  
 
Orthex Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.2.2021 osakkeenomistajat päättivät hyväksyä emoyhtiön 
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Vastuuvapaus vuodelta 2020 myönnettiin hallituksen jäse-
nille ja toimitusjohtajalle. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 1 002 216,03 euroa kirja-
taan kertyneisiin voittovaroihin. 
 
Osakkeenomistajat päättivät muuttaa yhtiön yhtiömuodoltaan julkiseksi osakeyhtiöksi, muuttaa yhtiön 
nimen Orthex Oyj:ksi ja liittää yhtiön osakkeet Euroclear Finland Oy:n hallinnoimaan arvo-osuusjärjes-
telmään. Samalla korotettiin yhtiön osakepääoma rahastokorotuksella sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastosta julkiselta osakeyhtiöltä vaadittuun 80 000 euroon, ja yhtiöjärjestystä muutettiin vastaa-
maan näitä muutoksia. 
 
Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi laskea liikkeelle 15 880 000 uutta osaketta maksutta yhtiön sil-
loisille osakkeenomistajille heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa listautumisannin toteutta-
miseksi. Kukin osake oikeutti saamaan 40 uutta osaketta. Päätettiin myös mitätöidä kaikki yhtiön hal-
lussa olleet 3 000 omaa osaketta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakkeenomistajien mer-
kintäoikeudesta poikkeavasta maksullisesta suunnatusta osakeannista. Hallitus valtuutettiin laskemaan 
liikkeeseen enintään 2 000 000 osaketta Orthex-konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille sekä 
muulle johdolle mahdollistaakseen heidän osallistumisensa listautumisantiin. 
 
Osakkeenomistajat päättivät valita hallitukseen neljä jäsentä ja hallitukseen uudelleen Sanna Suvanto-
Harsaaen, Juuso Kivisen ja Satu Huberin. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ari Jokelainen. Hän on 
toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä aiemmin vuosina 2016–2017. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävas-
tuullisena tilintarkastajanaan KHT Johanna Winqvist-Ilkka. 
 
Yhtiön hallitus päätti 3.3.2021 pidetyssä kokouksessaan valita Sanna Suvanto-Haarsaen hallituksen uu-
deksi puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan valinta oli ehdollinen yhtiön listautumisannin onnistumiselle ja 
tuli voimaan, kun yhtiön osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 29.3.2021. 
Juuso Kivinen toimi hallituksen puheenjohtajana ennen tätä. 
 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.3.2021 päätettiin perustaa yhtiöön osakkeenomistajien nimitystoi-
mikunta ja hyväksyttiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys.  
 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3.7.2021 yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja Orthex 
Oyj:n hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Jens-Peter Poulsen 1.8.2021 alkaen.  
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Hallitus 
 
31.12.2021 yhtiön hallitus koostui seuraavista jäsenistä: Sanna Suvanto-Haarsae (pj.), Satu Huber, Ari 
Jokelainen, Juuso Kivinen ja Jens-Peter Poulsen.  
 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
 
Orthex Oyj:n osakasluettelon 31.8.2021 mukaisen omistustilanteen perusteella osakkeenomistajien ni-
mitystoimikunta koostui seuraavien osakkeenomistajien edustajista: Conficap Oy, Sponsor Fund IV Ky, 
Alexander Rosenlew ja Thomasset Oy. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Juuso Kivinen erosi nimitystoimi-
kunnasta 1.12.2021, koska hänen edustamansa osakkeenomistaja Sponsor Fund IV Ky, yhtiön entinen 
pääomistaja, myi loput omistamansa yhtiön osakkeet nopeutetussa tarjousmenettelyssä 17.11.2021 yh-
tiön listautumisen yhteydessä sovitun luovutusrajoitusajanjakson kuluttua umpeen. 
 
Sponsor Fund IV Ky:n osakemyynnin jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen nousi yhtiön nel-
jän suurimman osakkeenomistajan joukkoon ja ilmoitti nimittävänsä edustajansa yhtiön osakkeenomis-
tajien nimitystoimikuntaan.   
 
Neljän suurimman osakkeenomistajan edustajina nimitystoimikunnassa tämän jälkeen ovat: 
 
 Maarit Toivanen, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Conficap Oy  
 Alexander Rosenlew 
 Annika Ekman, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
 Mats Söderström, toimitusjohtaja, Thomasset Oy 

 
sekä asiantuntijajäsenenä Sanna Suvanto-Harsaae, hallituksen puheenjohtaja, Orthex Oyj. Nimitystoi-
mikunnan puheenjohtajana toimii Maarit Toivanen.  
 
 
Konsernirakenne 
 
Konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi Orthex Oyj:n suomalainen tytäryhtiö Oy Orthex Group Ab su-
lautettiin emoyhtiöönsä 31.10.2021. 
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LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Muovipolymeerit ovat raaka-aineiden suurin ryhmä, joiden hinnoista neuvotellaan tyypillisesti vuosit-
tain. Raaka-aineiden hintavaihteluilla ja saatavuushäiriöillä saattaa olla haitallinen vaikutus kannatta-
vuuteen. Konserni ei suojaudu raaka-aineiden hintavaihtelulta mutta voi paremmin hallita riskejä sito-
malla hinnat muovipolymeerin toimitusketjuun. Biopohjaisten ja kierrätettyjen materiaalien sekä kaup-
patavaroiden hintoihin kohdistuu vähemmän vaihtelua. Markkinoilla on kuitenkin ollut niukkuutta bio-
pohjaisten ja kierrätettyjen materiaalien lisääntyneen kysynnän vuoksi, mikä voi johtaa myös näiden 
materiaalien hintojen nousuun. 
 
Covid-19-pandemia on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä maailmantaloudessa ja konsernin maantieteel-
lisillä markkinoilla. Vaikka covid-19-pandemia ei haitannut merkittävästi konsernin liiketoiminnan tu-
losta katsauskaudella, pitkään jatkuvat tai laajennetut rajoitukset voivat vaikuttaa olennaisen haitalli-
sesti liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 
 
Oman tuotannon ansiosta konserni pystyy valvomaan tuotteidensa laatua sekä tuotannon ja tuotteiden 
terveys- ja ympäristönäkökohtia. Merkittävät häiriöt tai keskeytykset tuotannossa ja toiminnassa hei-
kentäisivät olennaisesti konsernin kykyä toimittaa tuotteitaan ja vaikuttaisivat haitallisesti sen liiketoi-
mintaan ja liiketoiminnan tulokseen.  
 
Orthexilla on liiketoimintaa useassa maassa, joten yhtiö altistuu transaktio- ja translaatioriskille. Yhtiö 
ei ole tyypillisesti suojautunut valuuttariskiltä, paitsi tietyissä Kökskungen-brändin alla tehdyissä suu-
rissa ostoissa. Valuuttakurssien ja korkojen vaihtelulla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiöön. 
 
Lisätietoja Orthexin riskienhallinnan periaatteista sekä merkittävimmistä strategisista, operatiivisista ja 
taloudellisista riskeistä on hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2021. Orthexin rahoitusriskien 
hallintaa ja pääperiaatteita kuvataan konsernin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön vuosikertomus, joka 
sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen tilikaudelta 2021, jul-
kaistaan 16.3.2022 ja se on mainitusta päivästä lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla. 
 
 

HALLITUKSEN EHDOTUS PÄÄOMANPALAUTUKSESTA 
 
31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 
ovat 11 198 022,37 euroa, mukaan lukien tilikauden tappio 64 539,03 euroa. 
 
Hallitus ehdottaa Orthex Oyj:n 6.4.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Sen sijaan hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille makse-
taan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,18 euroa osakkeelta eli yh-
teensä noin 3,2 miljoonaa euroa. 
 
Pääomanpalautus ehdotetaan maksettavaksi kahdessa erässä siten, että pääomanpalautuksen ensim-
mäinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen en-
simmäisen erän täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että 
pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 21.4.2022. 
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Pääomanpalautuksen toinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pää-
omanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 3.10.2022 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus 
ehdottaa, että pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 11.10.2022. 
 
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 
28.1.2022 Orthex Oyj tiedotti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiöko-
koukselle 2022 koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja että hallituk-
sen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Satu Huber ja Jens-Peter Poulsen sekä uu-
siksi jäseniksi Markus Hellström ja Jyrki Mäki-Kala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät en-
nallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen 
muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio.  
 
 

MARKKINANÄKYMÄT 2022 
 
Orthex seuraa jatkuvasti kuluttajatrendejä, asiakkaiden vaatimuksia ja markkinaolosuhteita varmistaak-
seen strategiansa tehokkaan toteutuksen. Strategia on suunniteltu tukemaan yhtiön pitkän aikavälin 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja kestävä kehitys sekä vastuullisuus ovat keskiössä liiketoi-
mintaa kehitettäessä. On todennäköistä, että vuonna 2021 nähty arvaamaton markkinatilanne ja nopeat 
sekä yllättävät kustannuskomponenttien hinnan muutokset voivat jatkua ja kustannustasot voivat pysyä 
korkealla tasolla verrattuna vuoteen 2020.  
 
Orthex pyrkii reagoimaan muutoksiin mahdollisimman tehokkaasti ja sopeutumaan mahdollisesti no-
peasti muuttuviin olosuhteisiin. Olemme myös valmiita lisäämään kapasiteettia tarvittaessa. Tuote- ja 
prosessi-innovaatioilla ja uusien kestävien materiaalien testaamisella on jatkossakin tärkeä rooli kau-
pallisessa strategiassa. Painopisteenä on parantaa ihmisten arkea käytännöllisten ja vastuullisten tuot-
teiden kautta ja kasvattaa tuotteidemme myyntiä kaikkialla Euroopassa.  
 
Orthexilla ei ole venäläisiä tai ukrainalaisia toimittajia eikä muutakaan liiketoimintaa Venäjällä, joten 
Ukrainan kriisillä ei ole suoraa vaikutusta Orthexin liiketoimintaan. Kriisin aiheuttamat heilahtelut tai 
kustannusten nousut voivat kuitenkin vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti. 
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TALOUDELLISET KATSAUKSET VUONNA 2022 
 

Orthex julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2022 seuraavasti: 
 
11.5.2022: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022 
 
25.8.2022: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022 
 
11.11.2022: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022 
 
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
tilikaudelta 2021, julkaistaan 16.3.2022 ja se on mainitusta päivästä lähtien saatavilla yhtiön internetsi-
vuilla. Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2022 klo 10.00. 
 
 
Espoossa 8.3.2022 
 
ORTHEX OYJ 
Hallitus   
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Lisätietoja: 

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, +358 (0)40 500 3826 
Saara Mäkelä, talousjohtaja, +358 (0)40 083 8782 
 
Yhteydenotot: 
Analyytikot ja sijoittajat: Saara Mäkelä, talousjohtaja, +358 (0)40 083 8782 
Media: Hanna Kukkonen, markkinointijohtaja, +358 (0)40 053 8886 
 
Tulospresentaatio pidetään 9.3.2022 klo 11.00 webcast-tilaisuutena.  
 
Webcast-tilaisuus 
Liity kokoukseen tästä. 
 
Kysymysosuus (Q&A) 
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää kokouksen chatin kautta. 
 
Esitysmateriaali ja tallenne 
Esitysmateriaali näytetään webcast-tilaisuudessa ja sen voi ladata Orthexin verkkosivuilta osoitteessa 
https:/investors.orthexgroup.com/fi/. Tallenne julkaistaan myöhemmin samassa osoitteessa. 
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
https:/investors.orthexgroup.com/fi/ 

  

https://orthex.videosync.fi/2022-03-09-orthex-q4
https://investors.orthexgroup.com/fi/
https://investors.orthexgroup.com/fi/
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ORTHEXIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI–JOULUKUU 2021 

 
Konsernin laaja tuloslaskelma 

     
 

€ 000   10–12/2021 10–12/2020 1–12/2021 1–12/2020 

      

Liikevaihto   23 076 21 609 88 694 75 865 

      

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  -17 952 -14 464 -65 490 -51 264 

Bruttokate   5 124 7 144 23 204 24 601 

      

Liiketoiminnan muut tuotot  93 67 549 278 

Myynnin ja markkinoinnin kulut  -2 308 -2 439 -8 468 -7 978 

Hallinnon kulut  -1 237 -1 337 -6 035 -4 620 

Liikevoitto   1 672 3 435 9 250 12 281 

      

Rahoitustuotot ja -kulut  -435 -415 -1 586 -2 423 

Tulos ennen veroja   1 237 3 020 7 664 9 858 

      

Tuloverot  -225 -670 -1 629 -2 165 

Tilikauden tulos   1 012 2 350 6 035 7 692 

      

Tilikauden tuloksen jakautuminen:      

Emoyhtiön omistajille  1 012 2 350 6 035 7 692 

      

Osakekohtainen tulos, laimentamaton (ja laimennettu), EUR  0,06 0,14 0,35 0,47 

      

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen       

      

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:      

Muuntoerot  -198 1 663 -622 1 261 

      

Erät, joita ei myöhemmillä tilikausilla siirretä tulosvaikutteiseksi:     

Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostustuotot/(-tappiot) -58 -100 -58 -100 

      

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -256 1 563 -680 1 161 

      

Tilikauden laaja tulos yhteensä   756 3 914 5 355 8 853 

      

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      

Emoyhtiön omistajille  756 3 914 5 355 8 853 
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Konsernitase   
   

€ 000 31.12.2021 31.12.2020 

Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 23 901 24 149 

Aineelliset hyödykkeet 13 131 11 382 

Käyttöoikeusomaisuuserät 8 030 9 244 

Muut pitkäaikaiset varat 94 98 

Laskennalliset verosaamiset 1 163 1 070 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46 320 45 944    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 12 647 9 906 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 528 14 264 

Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 14 - 

Tuloverosaamiset - 5 

Rahavarat 14 334 5 250 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 42 522 29 424 

   

Varat yhteensä 88 842 75 368 

   
Oma pääoma ja velat   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

Osakepääoma 80 3 

Omat osakkeet - -71 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 047 1 775 

Kertyneet voittovarat 19 138 13 161 

Muuntoerot 1 532 2 154 

Oma pääoma yhteensä 31 798 17 022 
   

Pitkäaikaiset velat   
Lainat rahoituslaitoksilta 23 720 26 652 

Vuokrasopimusvelat 7 544 8 668 

Eläkevelvoitteet 4 742 4 658 

Laskennalliset verovelat 742 572 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 36 748 40 550 

   
Lyhytaikaiset velat   
Lainat rahoituslaitoksilta 3 000 3 000 

Vuokrasopimusvelat 1 214 1 158 

Ostovelat ja muut velat 13 692 11 791 

Johdannaissopimuksiin perustuvat velat - 110 

Tuloverovelat 2 390 1 736 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 20 296 17 796 
   
Velat yhteensä 57 044 58 346 
   

Oma pääoma ja velat yhteensä 88 842 75 368 
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*Tammi–joulukuussa 2021 yhtiön listautumiseen liittyvät palkkiot ja kulut olivat yhteensä 2 281 tuhatta euroa, josta 857 
tuhatta euroa kirjattiin listautumiseen liittyvinä menoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon saatuja varoja vas-
taan vähennettynä 171 tuhannen euron laskennallisella verolla. 
  

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma    

       
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

€ 000 
Osake-

pääoma 
Omat  

osakkeet 

Sijoitetun  
vapaan oman 

pääoman  
rahasto 

Kertyneet 
voittovarat Muuntoerot 

Oma  
pääoma  

yhteensä 

1.1.2021 3 -71 1 775 13 161 2 154 17 022 

Tilikauden tulos    6 035  6 035 
Muuntoerot     -622 -622 

Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen- 
arvostustuotot/(-tappiot)    -58  -58 

Tilikauden laaja tulos    5 977 -622 5 355 
Liiketoimet omistajien kanssa näiden  
toimiessa omistajan ominaisuudessa:       

Osakepääoman korotus 78  -78   - 

Omien osakkeiden mitätöinti  71 -71   - 

Listautumisanti   10 000   10 000 

Listautumisannin kulut   -686*   -686 

Henkilöstöantiin liittyvä alennus   106   106 
31.12.2021 80 - 11 047 19 138 1 532 31 798 

       
1.1.2020 3 -97 7 997 5 569 893 14 365 

Tilikauden tulos    7 692  7 692 

Muuntoerot     1 261 1 261 

Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen- 
arvostustuotot/(-tappiot)    -100  -100 

Tilikauden laaja tulos    7 592 1 261 8 853 
Liiketoimet omistajien kanssa näiden  
toimiessa omistajan ominaisuudessa:       

Pääomanpalautus sijoitetun vapaan        
oman pääoman rahastosta   -6 228   -6 228 

Suunnattu osakeanti  26 6   32 
31.12.2020 3 -71 1 775 13 161 2 154 17 022 
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Konsernin rahavirtalaskelma 
    
€ 000 1–12/2021 1–12/2020    
Liiketoiminnan rahavirta     

Tulos ennen veroja 7 664 9 858 

Oikaisut:   
Poistot ja arvonalentumiset 3 976 4 177 

Rahoitustuotot ja -kulut 1 586 2 423 

Muut oikaisut -48 43 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 13 179 16 501 

   
Käyttöpääoman muutos   

Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (–) / vähennys (+) -1 489 -2 275 

Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+)  -2 905 -149 

Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (–) 2 326 1 299 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 11 112 15 376 
   

Saadut korot - 0 

Maksetut korot -1 331 -2 319 

Saadut osingot - 7 

Maksetut tuloverot -801 -355 

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 8 979 12 709 

   
Investointien rahavirta   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 797 -3 201 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 132 - 

Muut investoinnit - 4 

Investointien rahavirta yhteensä -4 665 -3 197 

   
Rahoituksen rahavirta   

Maksullinen osakeanti 10 000 - 

Osakeannin omaan pääomaan kirjatut kulut -857 - 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -1 286 -1 183 

Pitkäaikaisten lainojen nostot - 27 000 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -29 637 

Lyhytaikaisten lainojen nostot - 3 000 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 000 -2 500 

Pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta - -6 228 

Omien osakkeiden luovutus - 32 

Rahoituksen rahavirta yhteensä 4 857 -9 516 

   
Rahavarojen muutos 9 172 -3 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus -88 81 

Rahavarat tilikauden alussa 5 250 5 173 

Rahavarat tilikauden lopussa 14 334 5 250 
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KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Orthexin tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätös-
tiedotteessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä.  
 
Orthexin hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöstiedotteen kokouksessaan 8.3.2022. Tilinpäätöstiedot-
teen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esite-
tystä summaluvusta.  
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Orthex Oyj:n tilinpäätökseen 2021. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
 
Tilinpäätöstietoja laadittaessa tehdyt kirjanpidolliset arviot ja johdon harkintaan  
perustuvat ratkaisut 
 
Tilinpäätöstietojen laatiminen edellyttää, että johto tekee kirjanpidollisia arvioita ja harkintaan perus-
tuvia ratkaisuja sekä oletuksia, jotka vaikuttavat laadintaperiaatteiden soveltamiseen ja varojen, velko-
jen, tuottojen ja kulujen kirjanpitoarvioihin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja ratkaisuista. 
Arvioita ja ratkaisuja käydään läpi säännöllisesti. Arvioiden muutokset esitetään kaudella, jona muutos 
tapahtuu, jos muutos vaikuttaa vain yhteen kauteen. Jos se vaikuttaa sekä tarkasteltavana olevaan kau-
teen että tuleviin kausiin, muutokset esitetään tarkasteltavana olevalla kaudella ja tulevilla kausilla. 
  
Näiden tilinpäätöstietojen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät harkintaan perustuvat 
ratkaisut ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyneet kirjanpidolliset arviot ovat samoja, joita so-
vellettiin konsernitilinpäätöksessä 2021. 
 
 
Lähipiiritapahtumat 
 
Liiketoimet lähipiirin kanssa on tehty tavanomaisin markkinaehdoin.  
 
Katsauskaudella tammi–joulukuu 2021 yhtiön lähipiiriliiketoimet koostuivat yhdestä 25 tuhannen eu-
ron ostosta hallituksen jäseneltä. 
 
Vertailukaudella tammi–joulukuu 2020 lähipiiritapahtumat koostuivat vaihtovelkakirjalainojen kerty-
neistä ja uusista koroista, joita maksettiin yhteensä 542 tuhatta euroa. Vaihtovelkakirjalainat korkoi-
neen maksettiin kokonaisuudessaan takaisin marraskuussa 2020. 
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Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet ja  
käyttöoikeusomaisuuserät  
       

€ 000 
Aineettomat  
hyödykkeet Liikearvo 

Aineelliset  
hyödykkeet 

Käyttöoikeus 
-omaisuuserät Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2021 935 24 072 68 241 12 082 105 331 

Lisäykset 5  4 547 607 5 159 
Vähennykset -18  -4 721 -209 -4 948 
Siirrot erien välillä 268  -268  - 
Muuntoerot  -392 -861 -167 -1 420 

Hankintameno 31.12.2021 1 189 23 680 66 938 12 313 104 121 

      

Kertyneet poistot 1.1.2021 858 - 56 859 2 837 60 555 

Poistot ja arvonalentumiset 129  2 401 1 446 3 976 
Vähennysten kertyneet poistot -18  -4 721  -4 739 
Muuntoerot   -733  -733 

Kertyneet poistot 31.12.2021 969 - 53 807 4 283 59 059 

      
Kirjanpitoarvo 1.1.2021 77 24 072 11 382 9 244 44 776 
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 221 23 680 13 131 8 030 45 062 
       

Hankintameno 1.1.2020 904 23 337 63 971 11 064 99 277 

Lisäykset 19  3 117 714 3 850 
Vähennykset   -433 -31 -464 
Muuntoerot 12 735 1 586 334 2 667 

Hankintameno 31.12.2020 935 24 072 68 241 12 082 105 331 

      
Kertyneet poistot 1.1.2020 791 - 53 165 1 400 55 356 

Poistot ja arvonalentumiset 55  2 684 1 438 4 177 
Vähennysten kertyneet poistot   -433  -433 

Muuntoerot 12  1 443  1 455 

Kertyneet poistot 31.12.2020 858 - 56 859 2 837 60 555 

      
Kirjanpitoarvo 1.1.2020 113 23 337 10 806 9 665 43 921 
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 77 24 072 11 382 9 244 44 776 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot   
     
Rahoitusvarat    
€ 000   31.12.2021 31.12.2020 

Taso 2     
Käypään arvoon arvostetut varat:     

Johdannaissopimuksiin perustuvat varat:     
Valuuttatermiinit  14 - 

Yhteensä   14 - 

    
Rahoitusvelat    
€ 000   31.12.2021 31.12.2020 

Taso 2     
Käypään arvoon arvostetut velat:     

Johdannaissopimuksiin perustuvat velat:     
Valuuttatermiinit  - 110 

Yhteensä   - 110 

     
Johdannaiset on esitetty yllä olevassa taulukossa. Muiden rahoitusinstrumenttien käyvät arvot vastaa-
vat tasearvoa raportointipäivänä. 
 
 
Vastuusitoumukset 
 
€ 000  31.12.2021 31.12.2020 

Omasta puolesta annetut vakuudet ja vastuusitoumukset:   

Yrityskiinnitykset  53 558 53 631 

Kiinnitykset kiinteistöihin  10 192 10 192 

Muut vastuut ja vastuusitoumukset  55 56 

Yhteensä  63 806 63 879 

 

Ehdolliset velat 
 
Orthex-konsernilla oli käynnissä Orthex Oyj:öön liittyvä verotarkastus tilikausilta 2020 ja 2021. Orthex 
vastaanotti helmikuussa 2022 Suomen veroviranomaisilta verotarkastuskertomuksen, joka sisälsi jälki-
veroja ja veronkorotuksia 0,3 miljoonaa euroa listautumiseen liittyvien kustannusten arvonlisäverovä-
hennyskelpoisuuteen liittyen. Yhtiö on eri mieltä verotarkastuksessa tehdystä tulkinnasta ja on jättä-
nyt vastineen. 
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LIITTEET:  

 
Keskeiset tunnusluvut 

€ 000 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 

Liikevaihto 23 076 21 609 88 694 75 865 
Liikevaihdon kasvu, % 6,8 % n.a. 16,9 % 14,2 % 
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, % 6,5 % n.a. 15,7 % 14,8 % 
Laskutettu myynti 23 546 21 989 90 552 77 877 
Laskutetun myynnin kasvu, % 7,1 % n.a. 16,3 % 15,5 % 
Bruttokate 5 124 7 144 23 204 24 601 
Bruttokate, % 22,2 % 33,1 % 26,2 % 32,4 % 
EBITDA 2 693 4 396 13 226 16 458 
EBITDA, % 11,7 % 20,3 % 14,9 % 21,7 % 
EBITA 1 704 3 451 9 380 12 336 
EBITA, % 7,4 % 16,0 % 10,6 % 16,3 % 
Liikevoitto 1 672 3 435 9 250 12 281 
Liikevoitto, % 7,2 % 15,9 % 10,4 % 16,2 % 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 60 326 1 616 597 
Oikaistu bruttokate 5 184 7 144 23 279 24 601 
Oikaistu bruttokate, % 22,5 % 33,1 % 26,2 % 32,4 % 
Oikaistu EBITDA 2 753 4 722 14 842 17 054 
Oikaistu EBITDA, % 11,9 % 21,9 % 16,7 % 22,5 % 
Oikaistu EBITA  1 764 3 776 10 996 12 933 
Oikaistu EBITA, % 7,6 % 17,5 % 12,4 % 17,0 % 
Oikaistu liikevoitto 1 732 3 761 10 867 12 878 
Oikaistu liikevoitto, % 7,5 % 17,4 % 12,3 % 17,0 % 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ja laimentamaton), EUR 0,06 0,14 0,35 0,47 
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna 302 302 314 285 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 981 4 641 19 693 17 056 
     
Rahavirran tunnusluvut     
Liiketoiminnan rahavirta 1 769 2 637 8 979 12 709 
Operatiivinen vapaa rahavirta 1 637 3 162 10 046 13 853 
Kassakonversio 59,5 % 67,0 % 67,7 % 81,2 % 
Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 116 -1 560 -4 797 -3 201 
     
Taseen tunnusluvut     
Nettovelka 25 887 38 886 25 887 38 886 
Nettovelka / oikaistu EBITDA 12 edelliseltä kuukaudelta 1,7x 2,3x 1,7x 2,3x 
Nettokäyttöpääoma 14 482 12 379 14 482 12 379 
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 34 004 31 835 34 004 31 835 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0 % 11.2 % 28,1 % 38,4 % 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 5,1 % 12.3 % 33,0 % 40,3 % 
Omavaraisuusaste, % 35,8 % 22,6 % 35,8 % 22,6 % 
Oman pääoman tuotto, % 3,2 % 12,9 % 24,7 % 49,0 % 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys 
 
€ 000 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 

Liikevaihdon kasvu, %     
Liikevaihto 23 076 21 609 88 694 75 865 
Liikevaihdon kasvu, % 6,8 % n.a. 16,9 % 14,2 % 

     
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, %     
Liikevaihto 23 076 21 609 88 694 75 865 
Valuuttakurssioikaisu  -   68  -   813 
Valuuttakurssineutraali liikevaihto 23 076 21 676 88 694 76 679 
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, % 6,5 % n.a.  15,7 % 14,8 % 

     
Laskutettu myynti     
Liikevaihto 23 076 21 609 88 694 75 865 
Alennukset ja bonukset 937 947 3 067 2 757 
Muu myynti ja hyvitykset -468 -567 -1 209 -746 
Laskutettu myynti 23 546 21 989 90 552 77 877 
Laskutetun myynnin kasvu, % 7,1 % n.a. 16,3 % 15,5 % 

     
Bruttokate     
Liikevaihto 23 076 21 609 88 694 75 865 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -17 952 -14 464 -65 490 -51 264 
Bruttokate 5 124 7 144 23 204 24 601 
Bruttokate (%) 22,2 % 33,1 % 26,2 % 32,4 % 

     
EBITDA     
Liikevoitto 1 672 3 435 9 250 12 281 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja  
arvonalentumiset 1 021 961 3 976 4 177 
EBITDA 2 693 4 396 13 226 16 458 
EBITDA (%) 11,7 % 20,3 % 14,9 % 21,7 % 

     
EBITA     
Liikevoitto 1 672 3 435 9 250 12 281 
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 32 15 129 55 
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja  
arvonalentumisia (EBITA) 1 704 3 451 9 380 12 336 
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja  
arvonalentumisia (%) (EBITA %) 7,4 % 16,0 % 10,6 % 16,3 % 

     
Liikevoitto     
Liikevoitto 1 672 3 435 9 250 12 281 
Liikevoitto-marginaali, % 7,2 % 15,9 % 10,4 % 16,2 % 

     
Vertailukelp. vaikuttavat erät / oikaisut (Bruttokate)     
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 60   -   75  - 
Vertailukelp. vaikuttavat erät / oikaisut (Bruttokate) 60   -   75  - 

     
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät / oikaisut (EBITDA)     
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 60   -   85  - 
Listautumiseen liittyvät kulut - 326 1 531 597 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät / oikaisut (EBITDA) 60 326 1 616 597 
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€ 000 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 

Oikaistu Bruttokate     
Bruttokate 5 124 7 144 23 204 24 601 
Oikaisut (Bruttokate) 60 - 75 - 
Oikaistu Bruttokate 5 184 7 144 23 279 24 601 
Oikaistu Bruttokate (%) 22,5 % 33,1 % 26,2 % 32,4 % 
     
Oikaistu EBITDA     
Liikevoitto 1 672 3 435 9 250 12 281 
Aineellisten ja aineettomien hyöd. poistot ja arvonalentumiset 1 021 961 3 976 4 177 
Oikaisut (EBITDA) 60 326 1 616 597 
Oikaistu EBITDA 2 753 4 722 14 842 17 054 
Oikaistu EBITDA (%) 11,9 % 21,9 % 16,7 % 22,5 % 
     
Oikaistu EBITA     
Liikevoitto 1 672 3 435 9 250 12 281 
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 32 15 129 55 
Oikaisut (EBITA) 60 326 1 616 597 
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden  
poistoja ja arvonalentumisia (Oikaistu EBITA) 1 764 3 776 10 996 12 933 
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja  
arvonalentumisia (%) (Oikaistu EBITA %) 7,6 % 17,5 % 12,4 % 17,0 % 
     
Oikaistu liikevoitto     
Liikevoitto 1 672 3 435 9 250 12 281 
Oikaisut 60 326 1 616 597 
Oikaistu liikevoitto 1 732 3 761 10 867 12 878 
Oikaistu liikevoitto (%) 7,5 % 17,4 % 12,3 % 17,0 % 
     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (ja laimennettu), EUR     
Tilikauden tulos 1 012 2 350 6 035 7 692 
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 17 759 16 277 17 426 16 277 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (ja laimennettu), EUR 0,06 0,14 0,35 0,47 
     
Operatiivinen vapaa rahavirta     
Oikaistu EBITDA 2 753 4 722 14 842 17 054 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 116 -1 560 -4 797 -3 201 
Operatiivinen vapaa rahavirta 1 637 3 162 10 046 13 853 
     
Kassakonversio, %     
Operatiivinen vapaa rahavirta 1 637 3 162 10 046 13 853 
Oikaistu EBITDA 2 753 4 722 14 842 17 054 
Kassakonversio 59,5 % 67,0 % 67,7 % 81,2 % 
     
Nettovelka     
Korolliset velat yhteensä 40 220 44 136 40 220 44 136 
Rahavarat -14 334 -5 250 -14 334 -5 250 
Nettovelka 25 887 38 886 25 887 38 886 
     
Nettovelka/ Oikaistu EBITDA     
Nettovelka 25 887 38 886 25 887 38 886 
Oikaistu EBITDA 12 kk 14 842 17 054 14 842 17 054 
Nettovelka/ Oikaistu EBITDA 1,7x 2,3x 1,7x 2,3x 
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€ 000 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 

Nettokäyttöpääoma     
Vaihto-omaisuus 12 647 9 906 12 647 9 906 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 528 14 264 15 528 14 264 
Ostovelat ja muut velat -13 692 -11 791 -13 692 -11 791 
Nettokäyttöpääoma 14 482 12 379 14 482 12 379 
     
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa     
Oma pääoma 31 798 17 022 31 798 17 022 
Nettovelka 25 887 38 886 25 887 38 886 
Liikearvo -23 680 -24 072 -23 680 -24 072 
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 34 004 31 835 34 004 31 835 
     
Sijoitetun pääoman tuotto, %     
Liikevoitto 1 672 3 435 9 250 12 281 
Keskimääräinen sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 33 742 30 689 32 920 31 970 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0 % 11,2 % 28,1 % 38,4 % 
     
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, %     
Oikaistu liikevoitto 1 732 3 761 10 867 12 878 
Keskimääräinen sijoitettu pääoma ilman liikearvoa 33 742 30 689 32 920 31 970 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 5,1 % 12,3 % 33,0 % 40,3 % 
     
Omavaraisuusaste (%)     
Oma pääoma yhteensä 31 798 17 022 31 798 17 022 
Varat yhteensä 88 842 75 368 88 842 75 368 
Omavaraisuusaste (%) 35,8 % 22,6 % 35,8 % 22,6 % 
     
Oman pääoman tuotto, %     
Tilikauden tulos 1 012 2 350 6 035 7 692 
Oma pääoma (periodin ensimmäisen ja viimeisen päivän  
keskiarvona) 31 420 18 179 24 410 15 693 
Oman pääoman tuotto, % 3,2 % 12,9 % 24,7 % 49,0 % 

 
 
Orthex esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin 
tuloslaskelmissa, konsernin taseissa, konsernin rahavirtalaskelmissa sekä liitetiedoissa esitetyille tun-
nusluvuille. Orthexin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyö-
dyllistä Orthexia koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille ta-
hoille Orthexin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.  
 
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillisinä tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja 
korvaavina tunnuslukuina, eivätkä ne ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä. Kaikki yhtiöt 
eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Orthexin vaihtoehtoiset tun-
nusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samalla tavoin nimettyjen 
lukujen kanssa. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
Keskeiset tunnusluvut Kaava 
Liikevaihto n.a. 
Liikevaihdon kasvu, % n.a. 
Valuuttakurssineutraali laskutetun myynnin kasvu, 
% 

Laskutetun myynnin kasvu laskettuna käyttäen edellisen vuoden 
laskutettua myyntiä kurssattuna kuluvan vuoden valuuttakursseilla 

Laskutettu myynti 
Laskutettu tuotemyynti jälleenmyyntiasiakkaille, josta ei ole  
vähennetty jälkihyvityksiä, asiakasbonuksia ja kassa-alennuksia 

Laskutetun myynnin kasvu, % Laskutetun myynnin kasvu 

Bruttokate Liikevaihto vähennettynä myytyjä suoritteita vastaavilla kuluilla 
Bruttokate, % Bruttokate / Liikevaihto 

EBITDA 
Liikevoitto ennen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
poistoja ja arvonalentumisia 

EBITDA, % EBITDA / Liikevaihto 

EBITA 
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvon-
alentumisia 

EBITA, % EBITA / Liikevaihto 
Liikevoitto Liikevoitto 
Liikevoitto, % Liikevoitto / Liikevaihto 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät mukaan 
lukien kustannukset liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä, liike- 
toimintojen tai pysyvien omaisuuserien myymisestä aiheutunut 
voitto tai tappio, strategiset kehitysprojektit, ulkoisten neuvon- 
antajien kustannukset liittyen pääomien uudelleenjärjestelyyn,  
uudelleenjärjestelyjen yhteydessä syntyneiden pysyvien  
omaisuuserien arvonalentumiset, vahingonkorvaukset ja yritys- 
ostoihin liittyvät transaktiokustannukset 

Oikaistu bruttokate Bruttokate vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä 
Oikaistu bruttokate, % Oikaistu bruttokate / Liikevaihto 
Oikaistu EBITDA EBITDA vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä 
Oikaistu EBITDA, % Oikaistu EBITDA / Liikevaihto 
Oikaistu EBITA  EBITA vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä 
Oikaistu EBITA, % Oikaistu EBITA / Liikevaihto 
Oikaistu liikevoitto Liikevoitto vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä 
Oikaistu liikevoitto, % Oikaistu liikevoitto / Liikevaihto 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ja laimentama-
ton), EUR 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna  
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla 

Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä 
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Rahavirran tunnusluvut Kaava 

Liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta konsernin rahavirtalaskelman mukaisesti 

Operatiivinen vapaa rahavirta 
Oikaistu EBITDA vähennettynä investoinneilla aineellisiin ja  
aineettomiin hyödykkeisiin 

Kassakonversio, % Operatiivinen vapaa rahavirta / Oikaistu EBITDA 

Investoinnit aineellisin ja aineettomiin hyödykkeisiin 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin konsernin  
rahavirtalaskelman mukaisesti 

 
Taseen tunnusluvut Kaava 
Nettovelka Lyhyt- ja pitkäaikaiset korolliset velat vähennettynä käteisvaroilla 
Nettovelka / oikaistu EBITDA 12 edelliseltä  
kuukaudelta 

Nettovelka / Oikaistu EBITDA 

Nettokäyttöpääoma 
Vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja muut saamiset vähennettynä 
ostoveloilla ja muilla veloilla 

Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa Oma pääoma ja nettovelka vähennettynä liikearvolla 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 
Liikevoitto / Keskimääräinen sijoitettu pääoma pois lukien  
liikearvo 

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 
Oikaistu liikevoitto / Keskimääräinen sijoitettu pääoma pois lukien 
liikearvo 

Omavaraisuusaste, % Oma pääoma / Taseen loppusumma 

Oman pääoman tuotto, % 
Tilikauden tulos / Oma pääoma (periodin ensimmäisen ja  
viimeisen päivän keskiarvona) 

  



 
 
 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  |  TAMMI–JOULUKUU 2021  |  9.3.2021       31 

ORTHEX LYHYESTI 
 
Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavarayhtiöistä. Orthex suunnittelee, valmistaa ja 
myy kodin käyttötavaroita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa: Orthex pyrkii luomaan 
käytännöllisiä, kestäviä ja korkealaatuisia kodin käyttötavaroita. Orthexin tuotteet kattavat monipuoli-
sen valikoiman säilytyslaatikoita, keittiötarvikkeita sekä tuotteita kotiin ja pihaan. Orthex markkinoi ja 
myy tuotteitaan kolmen pääkuluttajabrändin alla: SmartStore, GastroMax ja Orthex. Lisäksi se myy ul-
kopuolisten toimittajien valmistamia keittiötarvikkeita Kökskungen-brändin alla. 
 
Orthexilla on yli 100 vuoden kokemus kodin käyttötavaroiden valmistuksesta, suunnittelusta ja markki-
noinnista, ja sillä on noin 800 asiakasta yli 40 maassa. Orthexin keskeisiä maantieteellisiä markkinoita 
ovat Pohjoismaat ja vientimarkkinat. Vientimarkkinat koostuvat muusta Euroopasta ja muusta maail-
masta. Orthexin pääkonttori on Espoossa, ja sillä on seitsemän paikallista myyntitoimistoa Pohjois-
maissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat 
Tingsrydissä ja Gnosjössä Ruotsissa sekä Lohjalla. Lisäksi Orthexilla on keskitetyt varastot Ruotsissa ja 
Suomessa Tingsrydin ja Lohjan tuotantolaitosten yhteydessä sekä ulkoistettu varasto Überherrnissä 
Saksassa.  
 
Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä vastuullisuudessa tarjoamalla turvallisia ja kestäviä tuot-
teita, pienentämällä toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä hankkimalla yhä suuremman osan 
raaka-aineistaan biopohjaisista ja kierrätetyistä materiaaleista. Orthexin tavoitteena on, että sen tuo-
tantoprosessi on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 
 

  
Orthex Sanko 10L vanhoista kalaverkoista  
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