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PANOSTAJA OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS  
 

 
 
Kulusäästöt tukivat tulosta haasteellisessa markkinatilanteessa   
 
 
 
1.5.2020–31.7.2020 (3 kk)   

▪ Liikevaihto kasvoi kahdessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto 

laski 20 % ja oli 34,5 milj. euroa (43,0 milj. euroa).  

▪ Liikevoitto parani viidessä seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto parani 

vertailukaudesta ollen 1,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).  

▪ Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 22 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 

0,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 0,9 milj. euron 

käyttöomaisuuden arvonalentuminen.   

▪ Tulos/osake (laimentamaton) oli -0,4 senttiä (3,6 senttiä).  

 

 

1.11.2019–31.7.2020 (9 kk)   

▪ Liikevaihto kasvoi kolmessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto 

heikkeni 13 % ja oli 118,3 milj. euroa (135,2 milj. euroa).  

▪ Liikevoitto parani viidessä seitsemästä sijoituskohteesta. Koko konsernin liikevoitto laski 

vertailukaudesta ollen 1,5 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Ecosir 

Groupin myyntivoitto 1,6 milj. euroa ja 0,9 milj. euron käyttöomaisuuden arvonalentuminen. 

▪ Granon katsauskauden liikevaihto heikkeni 32 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 

1,5 milj. euroa (2,3 milj. euroa).  

▪ Tulos/osake (laimentamaton) oli -3,6 senttiä (3,7 senttiä).  

 

  

 

 

Toimitusjohtaja Tapio Tommila:   

  

”Yhdeksän kuukauden katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 13 % 
vertailukaudesta. Sijoituskohteiden operatiivinen liikevoitto oli yhdeksän kuukauden jälkeen kuitenkin 
lähes vertailukauden tasolla pois lukien vertailukauden tulokseen sisältyvä Ecosir Groupin myyntivoitto 
1,6 milj. euroa ja 0,9 milj.euron käyttöomaisuuden arvonalentuminen.  
 
Kolmannella neljänneksellä liikevaihtoa vertailukaudesta kasvattivat edelleen CoreHW ja Oscar Software, 
joiden liiketoimintaan koronapandemia on vaikuttanut vain vähäisesti. Samalla etenkin Granon ja Carrotin 
liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä koronapandemian ja siihen liittyvän epävarmuuden 
seurauksena. Liikevaihdon laskun ja yleisen epävarmuuden kasvun seurauksena Panostajan 
sijoituskohteissa suoritettiin edelleen merkittäviä säästötoimia. Tehdyt säästötoimet tukivat 
sijoituskohteiden liikevoittotasoja ja kokonaisuudessa sijoituskohteiden operatiivinen liikevoitto säilyi 
kolmannella neljänneksellä vertailukauden tasolla.   
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Granon kysynnän lasku kolmannella neljänneksellä kohdistui pääasiassa arkkipainamiseen sekä 
suurkuvatuotteisiin ja kauden liikevaihto laski 22% vertailukaudesta. Tehtyjen sopeuttamistoimien 
johdosta kolmannan neljänneksen operatiivinen liikevoitto nousi kuitenkin lähelle vertailukaden tasoa.  
 
Carrotin liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä vertailukaudesta  34%  yleisen taloudellisen 
aktiviteetin laskun myötä. Maaliskuussa käynnistettyä kehittämisprojektia jatketiin aktiivisesti ja yhtiön 
kulutaso pieneni selvästi. Yhtiössä myös edistettiin toimia kasvun rakentamiseksi laajentamalla toimintaa 
kahdelle uudelle paikkakunnalle.  
 
Keväällä koronapandemia vaikutti voimakkaasti yrityskauppamarkkinaan, kun talouden sulkutoimien 
vaikutukset, epävarmuuden kasvu sekä lainarahan ehtojen heikkeneminen johtivat aktiviteetin selvään 
laskuun sekä monien markkinoilla olleiden hankkeiden pysähtymiseen. Kesän jälkeen 
yrityskauppamarkkinan aktiviteetti on kuitenkin lisääntynyt. Uusien hankkeiden tarjonta on taas selvästi 
piristynyt ja jatkamme aktiivista yritysostomahdollisuuksien kartoittamista.” 
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Sijoituskohteet 3 kuukautta 

 

*sisältää IFRS 16 vaikutuksen eikä siten ole vertailukelpoinen aiempiin lukuihin 

 

 

 

Grano  

Grano on Suomen johtava sisältö- ja markkinointipalveluyhtiö 

    

 

  

Granon kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 23,1 milj. euroa, mikä oli 22 % alle vertailukauden tason (29,6 

milj. euroa). Granon kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Vertailukauden 

liikevoittoon sisältyy 0,9 milj. euron käyttöomaisuuden arvonalentuminen. 

Kolmatta neljännestä leimasi koronapandemian aiheuttama selkeä kysynnän lasku, mikä kohdistui 

voimakkaimmin liikevaihdollisesti isoihin tuotelinjoihin kuten arkkipainamiseen ja suurkuvaan sekä 

markkinointilogistiikan palveluihin. Sen sijaan aineistonhallinnan ratkaisuissa, käännöspalveluissa, 

rakentamisen palveluissa ja pakkausliiketoiminnassa kysyntä oli hyvää. Katsauskaudella yhtiö on myös 

valmistanut terveydenhuollossa ja koronaviruspotilaiden hoidossa käytettäviä suojaesiliinoja ja tutkii edelleen 

aktiivisesti uusien liiketoimintojen mahdollisuuksia, mikä osaltaan paikkaisi kysynnän laskua muilla 

tuotelinjoilla.  

Voimakkaan kysynnän laskun myötä katsauskaudella suoritettiin merkittäviä säästötoimia muun muassa 

lomautuksin ja kiinteiden kustannusten leikkauksin kompensoimaan liikevaihdon laskua. Toimenpiteiden 

ansiosta yhtiön tulos säilyi kohtuullisella tasolla. Vertailukauden poistoihin sisältyy 0,9 milj. euron 

arvonalentuminen liittyen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmien uudelleenjärjestelyihin.  

Katsauskauden jälkeen yhtiön saadut tilaukset ovat kehittyneet positiivisesti, mutta tilausmäärät ovat edelleen 

alle vertailukauden tason. Laskua vertailukauteen on nähtävissä etenkin arkkipainamisessa missä kysyntään 

vaikuttaa poikkeusolojen lisäksi markkinan yleinen pienentyminen. Katsauskauden jälkeen yhtiössä 

käynnistettiin yhteistoimintaprosessi toimintojen uudistamisesta, sopeuttamisesta ja tehostamisesta. Alustavan 

arvion mukaan suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 120 henkilön lomauttamiseen, osa-

aikaistamiseen tai irtisanomiseen sekä muutoksiin toimintamalleissa ja työtehtävissä 

M€   3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk 

   5/20-7/20 5/19-7/19 11/19-7/20 11/18-7/19 11/18-10/19 

Liikevaihto, milj. euroa   
23,1 

29,6 80,9 96,4 129,7 

Liikevoitto, milj. euroa   0,7 0,0 1,5 2,3 4,1 

Korolliset nettovelat   64,3* 54,2 64,3* 54,2 50,9 

Panostajan 

omistusosuus 
  55,2 %     
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 Helakeskus 

Helakeskus on kalustehelojen keskeinen tukkukauppa Suomessa 

 

 

 

 

 

 
 

Helakeskuksen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 1,8 milj. euroa, missä laskua 9 % vertailukauden 

tasoon nähden (2,0 milj. euroa). Markkinatilanne piristyi kesäkuussa markkinoiden avautuessa vaisun 

toukokuun jälkeen. Liikevoitto nousi hivenen vertailukautta paremmalle tasolle kustannussäästöjen 

ansiosta ja oli 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). 

 

Markkinanäkymä on edelleen koronaepidemian johdosta sumuinen. Kilpailutilanne on pysynyt kireänä 

yleisen epävarmuuden jatkuessa ja asiakkaat ovat epävarmuuden vuoksi lykänneet suurempia 

päätöksiä. 

 

M€  3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk 

 
 5/20-7/20 5/19-7/19 11/19-7/20 11/18-7/19 

11/18-

10/19 

Liikevaihto, milj. euroa  1,8 2,0 5,6 5,9 8,0 

Liikevoitto, milj. euroa  0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 

Korolliset nettovelat  4,4* 4,5 4,4* 4,5 4,7 

Panostajan omistusosuus  100,0 %     

 

*sisältää IFRS 16 vaikutuksen eikä siten ole vertailukelpoinen aiempiin lukuihin 
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 Hygga 

Hygga tarjoaa hammashoitoa ja terveydenhoidon toimintaohjausta uudella toimintakonseptilla  

  

Hyggan kolmannen neljänneksen liikevaihto 1,0 milj. euroa oli 0,2 milj. euroa alle vertailukauden tason (1,2 

milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa ollen hieman vertailukautta parempi (0,0 milj. euroa).  

Klinikkaliiketoiminnan kysynnän voimakkaat vaihtelut jatkuivat. Markkinatilanne elpyi toukokuun lopun 

jälkeen koronaepidemian laannuttua, ja kysyntä oli vilkasta erityisesti heinäkuun aikana, jolloin keväällä 

patoutunutta kysyntää on paikattu. Alkuvuoden heikosta liikevaihtokehityksestä johtuen kustannuksia on 

karsittu mm lomautuksin ja kuluja karsimalla tai lykkäämällä. Klinikan kysynnän odotetaan jatkuvan 

kolmannen neljänneksen lopun tasolla, joskin epävarmuutta tuo koronaepidemian pahentumisen 

mahdollisuus. Marraskuussa alkava yhteistyö Helsingin kaupungin hammashuollon kanssa tulee 

tulevaisuudessa kasvattamaan klinikan liikevaihtoa. 

Lisenssiliiketoiminnan osalta on ollut merkkejä markkinoiden asteittaisesta elpymisestä kesäkuun aikana. 

Erityisesti julkisen puolen suunterveydenhuollon yksiköiden aikaa on kuitenkin vienyt olemassa olevien 

jonojen purkaminen eikä liiketoiminnan kehittämiselle ja uusien sovellusratkaisujen pohtimisille ole jäänyt 

vielä riittävästi aika. Kansainvälinen liiketoiminta on edennyt Hollannin lisäksi myös Belgiassa, jossa 

valmistellaan ensimmäisen pilottiklinikan avaamista. 

M€  3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk 

  5/20-7/20 5/19-7/19 11/19-7/20 11/18-7/19 11/18-10/19 

Liikevaihto, milj. euroa  
1,0 

1,2 3,1 3,6 4,7 

Liikevoitto, milj. euroa  0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 

Korolliset nettovelat  7,3* 6,2 7,3* 6,2 6,4 

Panostajan omistusosuus  79,8 %         

 

*sisältää IFRS 16 vaikutuksen eikä siten ole vertailukelpoinen aiempiin lukuihin 
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Heatmasters 

Heatmasters tarjoaa metallien lämpökäsittelypalveluita ja -teknologiaa 

 

 

Heatmastersin kolmannen neljänneksen liikevaihto 1,0 milj. euroa oli vertailukauden tasolla. Liikevoitto toteutui 

hivenen vertailukautta paremmalla tasolla ollen 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).  

Kolmannella neljänneksellä Suomen uunitus- ja kenttäpalvelut toimivat tyydyttävällä tasolla. Laitekauppa sen 

sijaan hiipui koronan myötä nopeasti ja kysyntä oli alhainen läpi vuosineljänneksen. Puolassa kysyntä oli 

tyydyttävällä tasolla, mutta toteutunut liikevaihto ei ollut odotusten mukainen. 

Liikevoitto säilyi tyydyttävällä tasolla, minkä mahdollisti erittäin aktiiviset joustokäytännöt sekä Suomessa että 

Puolassa. 

Lyhyellä aikavälillä kysynnän odotetaan pysyvän tyydyttävällä tasolla kaikilla osa-alueilla. Laiteliiketoiminnassa 

riskinä on kuitenkin epävarmuuden jatkuminen ja projektien siirtyminen. Kenttäpuolen liiketoiminnan osalta 

ollaan siirtymässä kesän jälkeen kohti liiketoiminnan matalampaa vuodenaikaa. 

M€ 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk 

 5/20-7/20 5/19-7/19 11/19-7/20 11/18-7/19 11/18-10/19 

Liikevaihto, milj. euroa 1,0 
1,0 

3,1 2,6 4,2 

Liikevoitto, milj. euroa 0,1 0,0 0,3 -0,1 0,2 

Korolliset nettovelat 0,2* 0,4 0,2* 0,4 0,2 

Panostajan omistusosuus 80,0 %         

 

*sisältää IFRS 16 vaikutuksen eikä siten ole vertailukelpoinen aiempiin lukuihin 
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CoreHW 

CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC –suunnittelu- ja 

konsultointipalveluita  

 

 

 

CoreHW:n liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 1,5 milj. euroa, jossa kasvua 0,3 milj. euroa vertailukauteen 

nähden (1,2 milj. euroa). Kolmas neljännes on luontaisesti yhtiössä muita hiljaisempi kesälomakaudesta johtuen. 

Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli -0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Kolmannen neljänneksen liikevoittoa 

heikentää vertailukauteen nähden kasvaneet henkilöstökustannukset sekä tuotekehitysaktivointien poistot. 

Kolmannella neljänneksellä kysyntä yhtiön palveluille jatkui hyvänä. Koronaepidemian vaikutus on lähinnä 

näkynyt hidastuneena ja hankaloituneena uusasiakasmyyntinä sekä etätöinä. Oman tuotteen osalta markkinoille 

viennin valmistelua ja demokittien toimituksia jatkettiin suunnitelmien mukaisesti.   

Katsauskauden jälkeen CoreHW:n näkymä on säilynyt yllä kuvatun kaltaisena, joskin uusmyynnin haasteellisuus 

aiheuttaa edelleen epävarmuutta seuraavien neljännesten kehitykseen.   

M€ 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk 

 5/20-7/20 5/19-7/19 11/19-7/20 11/18-7/19 11/18-10/19 

Liikevaihto, milj. euroa 1,5 
1,2 

6,2 3,8 5,7 

Liikevoitto, milj. euroa -0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 

Korolliset nettovelat 4,0* 2,7 4,0* 2,7 3,6 

Panostajan omistusosuus 61,1 %         

 

*sisältää IFRS 16 vaikutuksen eikä siten ole vertailukelpoinen aiempiin lukuihin 
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Carrot 

Carrot tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita    

 

Carrotin kolmannen neljänneksen liikevaihto heikkeni 3,6 milj. euroon vertailukauden 5,6 milj. eurosta. 
Liikevoitto toteutui voimakkaiden sopeutustoimien ansiosta kuitenkin lähes vertailukauden tasolla ollen 0,0 
milj. euroa (0,1 milj. euroa). 

Kolmannen neljänneksen kysyntä säilyi matalalla tasolla, mutta kesäkuusta alkaen oli havaittavissa 
asteittaista kysynnän piristymistä. Keväällä aloitettua kannattavuuden parantamiseen liittyvää 
kehittämisprojektia on viety onnistuneesti läpi, mikä näkyi raportointijaksolla liikevoiton säilymisenä lähes 
vertailukauden tasolla vaikka liikevaihto heikkeni merkittävästi. Kolmannen neljänneksen aikana yhtiö myös 
laajentui kahdelle uudelle paikkakunnalle Jyväskylään ja Seinäjoelle. 

Katsauskauden jälkeen yhtiön kysyntä on jatkunut katsauskauden lopun tasolla. Katsauskauden jälkeen 
Panostaja on tarkastellut Carrot näkymiä sekä toimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyviä oletuksia. 
Näiden pohjalta Carrotin arvonalentumistestien perusteella Carrotin konserniliikearvoa tullaan kirjamaan 
alas  3,3 milj. eurolla tilikauden viimeisellä neljänneksellä. 

 

 M€ 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk 

 5/20-7/20 5/19-7/19 11/19-7/20 11/18-7/19 11/18-10/19 

Liikevaihto, milj. euroa 3,6 
5,6 

11,4 15,5 20,8 

Liikevoitto, milj. euroa 0,0 0,1 -0,5 -0,5 -0,4 

Korolliset nettovelat 4,3* 5,3 4,3* 5,3 5,0 

Panostajan omistusosuus 74,1 %         

 

*sisältää IFRS 16 vaikutuksen eikä siten ole vertailukelpoinen aiempiin lukuihin 
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Oscar Software  

Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallinnon palveluita        

 

Oscar Softwaren kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 2,6 milj. euroa, mikä on 4 % vertailukautta korkeampi 
(2,5 milj. euroa). Liikevoitto nousi 0,5 milj. euroon (0,1 milj. euroa). 

Kolmannella neljänneksellä yhtiön kysyntätilanne jatkui hyvänä. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset 
haastoivat uusasiakasmyyntiä, mutta toimitusprojekteja on kyetty viemään eteenpäin tilanteeseen nähden 
hyvin. Samalla lomautuksen ja aktiiviset säästötoimet ovat merkittävästi tukeneet liikevoittoa kolmannen 
neljänneksen aikana. Lomatuksista on katsauskauden aikana asteittain luovuttu ja yhtiössä ollaan jälleen 
siirtymässä aktiiviseen kasvuvaiheeseen, mm. rekrytoimalla uutta henkilöstöä.  

Katsauskauden jälkeen yrityksen kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla. Riikka Kivimäki aloitti Oscar Softwaren 
uutena toimitusjohtajana katsauskauden jälkeen 10.8.2020. 

 

M€ 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk 

 5/20-7/20 5/19-7/19 11/19-7/20 11/18-7/19 11/18-10/19 

Liikevaihto, milj. euroa 2,6 2,5 8,2 7,6 10,1 

Liikevoitto, milj. euroa 0,5 0,1 1,0 0,3 0,2 

Korolliset nettovelat 2,9* 4,7 2,9* 4,7 4,2 

Panostajan omistusosuus 54,5 %         

 

*sisältää IFRS 16 vaikutuksen eikä siten ole vertailukelpoinen aiempiin lukuihin 
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COVID 19 VAIKUTUKSET 

 

Koronapandemian vaikutukset Panostajan ja sen sijoituskohteiden liiketoimintaan alkoivat maaliskuun 

puolivälissä, kun pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt sulkutoimet ja rajoitukset leikkasivat 

kysyntää ja aiheuttivat yleistä epävarmuutta. Sekä globaalit että Suomen talouskasvua kuvaavat 

ennusteet ovat laskeneet merkittävästi pandemian puhjettua. Panostaja sijoituskohteineen ryhtyi heti 

pandemian alkaessa toimiin henkilöstönsä turvaamiseksi erilaisin järjestelyin.Tapaamisrajoitukset ja 

etätyöt otettiin käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Nällä malleilla työtä on jatkettu Panostajan yhtiöissä 

myös toisella vuosipuoliskolla. Tämän lisäksi yhtiöt ovat vastanneet laskeneeseen kysyntään säästöillä ja 

lomautuksilla. Yhtiöissä on myös tehty laajasti toimia rahoituksen turvaamiseksi kriisin mahdollista 

pitkittymistä varten. Tällaisia toimia ovat mm. rahoituksen joustot mukaan lukien lainanlyhennysten siirrot, 

fiskaaliluontoisten maksujen maksuaikojen täysimääräinen käyttö ja aktiivinen toiminta saamisten 

kotiuttamiseksi. 

Panostaja testaa aineettomat ja aineelliset hyödykkeet arvonalentumisen varalta, kun on viitteitä siitä, 
että niiden arvo saattaa olla alentunut. Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat 
aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. 
Arvonalentumistestausta varten liikearvo ja vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet 
kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva 
rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. 
Panostaja on tunnistanut riskin arvonalentumiselle tietyissä sijoituskohteissaan ja laatinut arviot näiden 
tulevista näkymistä. Panostan sijoituskohteen Carrotin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on ollut 
ennakoitua heikompaa, jonka vuoksi osana liikearvon arvonalentumistestausta Panostaja on käynyt läpi 
Carrotin näkymiä sekä toimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyviä oletuksia. Carrotin 
arvonalentumistestien perusteella Carrotin konserniliikearvoa kirjataan alas 3,3 milj. eurolla. Carrotin 
jäljelle jäävän liikearvon määrä on 4,6 milj. euroa. Muiden Panostajan sijoiskohteiden osalta vallitsevan 
koronapandemian aikana arvioihin sisältyvä epävarmuus on merkittävä eikä arvonalentumiskirjaukselle 
ole tällä hetkellä arvion mukaan ollut tarvetta. Asiaa tullaan kuitenkin seuraamaan tarkasti ja arvioimaan 
uudelleen tilikauden aikana.  
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AVAINLUVUT  

 
M€ 

 
 
 

Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk 

 5/20- 

7/20 

5/19- 

7/19 

11/19- 

7/20 

11/18- 

7/19 

11/18- 

10/19 

Liikevaihto, milj. euroa 34,5 43,0 118,3 135,2 182,9 

Liikevoitto, milj. euroa 1,0 0,0 1,5 2,1 3,8 

Tulos ennen veroja, milj. euroa 0,3 -0,5 -0,3 0,7 1,9 

Tilikauden tulos, milj. euroa -0,2 1,7 -1,9 2,1 2,5 

Jakautuminen:           

     Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,2 1,9 -1,9 1,9 1,6 

     Määräysvallattomille 0,0 -0,2 0,0 0,2 0,9 

Osakekohtainen tulos, 

laimentamaton, € 
0,00 0,36 -0,04 0,04 0,03 

Korolliset nettovelat 65,8 54,6 65,8 54,6 53,7 

Nettovelkaantumisaste % 90,2 68,4 90,2 68,4 67,5 

Omavaraisuusaste % 34,0 42,6 34,0 42,6 41,3 

Oma pääoma / osake, € 0,87 1,00 0,87 1,00 0,96 

 

Liikevaihdon jakautuminen 

segmenteittäin  

M€ 
 
 
 

Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk 

 
Liikevaihto 

5/20- 

7/20 

5/19- 

7/19 

11/19- 

7/20 

11/18- 

7/19 

11/18- 

10/19 

Grano  23,1 29,6 80,9 96,4 129,7 

Helakeskus 1,8 2,0 5,6 5,9 8,0 

Hygga 1,0 1,2 3,1 3,6 4,7 

Heatmasters 1,0 1,0 3,1 2,6 4,2 

CoreHW 1,5 1,2 6,2 3,8 5,7 

Carrot 3,6 5,6 11,4 15,5 20,8 

Oscar Software 2,6 2,5 8,2 7,6 10,1 

Muut  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eliminoinnit  0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 

Konserni yhteensä  34,5 43,0 118,3 135,2 182,9 
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Liikevoiton jakautuminen 

segmenteittäin  

 
M€ 
 
 
 

Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk 

 
Liikevoitto 

5/20- 

7/20 

5/19- 

7/19 

11/19- 

7/20 

11/18- 

7/19 

11/18- 

10/19 

Grano  0,7 0,0 1,5 2,3 4,1 

Helakeskus 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 

Hygga 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 

Heatmasters 0,1 0,0 0,3 -0,1 0,2 

CoreHW -0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 

Carrot 0,0 0,1 -0,5 -0,5 -0,4 

Oscar Software 0,5 0,1 1,0 0,3 0,2 

Muut  -0,4 -0,5 -1,5 -0,3 -1,1 

Konserni yhteensä  1,0 0,0 1,5 2,1 3,8 

 

           

 

Myytyjen ja lopetettujen toimintojen korolliset nettovelat on vertailukaudella esitetty rivillä Muut. IFRS 16 

standardin käyttöönotto on lisännyt katsauskaudella konsernin nettovelkoja 22 milj. euroa. 

 

Korolliset nettovelat segmenteittäin 

 
1000 euroa 
 

31.7.2020 31.7.2020 31.7.2019 31.10.2019 

  IFRS 16 vaikutus 

vaikutus vaikutus 

  

 Grano  64 303 19 003 54 227 50 939 

 Helakeskus 4 391 528 4 518 4 747 

 Hygga 7 279 1 229 6 159 6 358 

 Heatmasters  187 463 356 165 

 CoreHW 3 994 378 2 746 3 554 

 Carrot 4 319 32 5 265 5 043 

 Oscar Software 2 862 87 4 729 4 181 

 Emoyhtiö  -21 506 291 -24 081 -22 139 

 Muut 0 0 688 811 

 Konserni yhteensä  65 829 22 011 54 608 53 660 
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IFRS 16 standardin käyttöönotto on lisännyt konsernin poistoja 4,9 milj. euroa. 

 

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 

Panostajan sijoituskohteen Carrot Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty datanomi, MBA 
Tessa Koivunen (s.1983). Hän toiminut Carrotin vt. toimitusjohtajana 16.3.2020 lähtien ja sitä ennen 
vuodesta 2017 lähtien Carrotin kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Ennen Carrotille siirtymistään 
Koivunen työskenteli mm. IBM:llä ja Solitalla. Koivunen aloittaa tehtävässään 1.9.2020 alkaen. 

Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni aloitti yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohteena on Grano 

Oy:n markkinoinnin palveluiden, tulostus- ja painotuotteiden tuotannon, logistiikan ja asennustoiminnan 

sekä myynnin toiminnot ja osa emoyhtiö Grano Group Oy:n toiminnoista. Alustavan arvion mukaan 

suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 120 henkilön lomauttamiseen, osa-

aikaistamiseen tai irtisanomiseen sekä muutoksiin toimintamalleissa ja työtehtävissä. Lisäksi yhtiö 

harkitsee koko neuvottelun kohteena olevan henkilöstön enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia. Mikäli 

toimenpiteisiin ryhdytään, pyritään ne toteuttamaan viimeistään 31.10.2021 mennessä. Neuvotteluiden 

piirissä on noin 760 henkilöä. 

Panostan sijoituskohteen Carrotin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on ollut ennakoitua heikompaa, jonka 
vuoksi osana liikearvon arvonalentumistestausta Panostaja on käynyt läpi Carrot näkymiä sekä 
toimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyviä oletuksia. Näiden pohjalta 3.9.2020 Panostajan hallitus on 
todennut, että Carrotin arvonalentumistestien perusteella Carrotin konserniliikearvoa kirjataan alas 3,3 
milj. eurolla. Carrotin jäljelle jäävän liikearvon määrä on 4,6milj. euroa. Liikearvon arvonalentumistappiolla 
ei ole rahavirtavaikutusta, ja se kirjataan Carrotin neljännen neljänneksen tulokseen poistojen ryhmään. 

Poistot segmenteittäin 

 
1000 euroa 
 

31.7.2020 31.7.2020 31.7.2019 31.10.2019 

  IFRS 16 vaikutus 

vaikutus vaikutus 

  

 Grano  -10 428 -3 765 -7 465 -9 697 

 Helakeskus -233 -220 -12 -16 

 Hygga -393 -225 -234 -309 

 Heatmasters  -251 -126 -117 -157 

 CoreHW -634 -100 -196 -266 

 Carrot -261 -47 -217 -290 

 Oscar Software -828 -282 -480 -658 

 Muut -46 -95 -54 -67 

 Konserni yhteensä  -13 074 -4 860 -8 774 -11 461 
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NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2020 

Koronapandemian puhkeaminen ja sen hillitsemiseksi tehtävät toimet vaikuttavat markkinoihin, joilla 

Panostaja Oyj:n sijoituskohteet toimivat. Tällä on olennainen vaikutus Panostajan liikevaihtoon ja 

tulokseen tilikaudella 2020. Tilanteen taloudellisia vaikutuksia ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan 

määrittämään, vaan vaikukset riippuvat viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden 

kestosta, suuruudesta ja markkinoiden elpymisen nopeudesta. Tämän vuoksi Panostaja perui 27.3.2020 

aiemmin annetut näkymät tilikauden 2020 osalta eikä uutta näkymää ole annettu.  

 

Panostaja Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311 

 

Panostaja Oyj 

Tapio Tommila 

toimitusjohtaja 

 

 

Tämä ei ole IAS 34 – standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain 
mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 
liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä 
liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

 

 

 

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia kasvuyrityksiä. Yhtiön 

tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä 

sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo 

suomalaisia menestystarinoita. 

Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen 

monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Heatmasters Group tarjoaa metallien lämpökäsittelypalveluja 

Suomessa ja kansainvälisesti sekä valmistaa, kehittää ja markkinoi lämpökäsittelyteknologiaa. Hygga Oy 

on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. Suomen 

Helakeskus Oy on kalustehelojen keskeinen tukkukauppa Suomessa. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon 

RF IC -suunnittelupalveluita. Carrot tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita. Oscar 

Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.  


