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Piippo Oyj keskittyy ydinliiketoimintaan ja panostaa tu-
levaisuuteen. Päivitetyssä strategiassa pääliiketoiminta-alueeksi 
nostettiin paalausverkot ja -langat sekä niihin liittyvät sivutuot-
teet kaapeliteollisuuteen. Yhtiö tulee investoimaan paalausverk-
kotuotannon laajentamiseen Outokummussa seuraavan kerran 
loppuvuonna 2018. Yhtiön paalausverkkojen kysyntä nähdään 
jatkuvan vahvana pitkällä aikavälillä.

Paalausverkot ja -langat ovat yhtiön suurin ja kansain-
välisin liiketoiminta-alue. Yhteensä yhtiöllä on kolme liiketoi-
minta-aluetta: paalausverkot ja -langat, kuluttajatuotteet ja tuotteet 
kaapeliteollisuuteen. Pääliiketoiminta-alueellaan yhtiö valmistaa 
ja markkinoi maailmanlaajuisesti paalauslankoja sekä paalaus-
verkkoja, joita käytetään maataloustuotteiden kuten korsirehun 
paalaamiseen. Yhtiön suurimmat vientimaat ovat maailman suuret 
maatalousmaat kuten Saksa, USA, Venäjä, Australia, Ranska ja 
Englanti. Yhtiö pystyy globaalin toimintansa johdosta tuottamaan 
kullekin markkinalle paikallisiin olosuhteisiin ja paalaustekniikkoi-
hin soveltuvia paalausverkkoja ja paalauslankoja. Menestyminen 
kilpailluilla maatalousmarkkinoilla edellyttää yhtiöltä merkittä-
vää tuotanto-osaamista, loppuasiakkaiden tarpeiden tuntemista, 
markkinamuutosten seuraamista ja jatkuvaa tuote- ja menetelmä-

Piippo tänään  
– Binding Worldwide

Lisäksi yhtiö valmistaa kaapelifillereitä vienti- ja kotimarkkinoille sekä jakelee kulutta-
jatuotteita Suomessa ja lähialueilla. Yhtiön globaalit jakelukanavat kattavat jo yli 40 
maata. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland 
-markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen kotipaikka 
on Outokumpu. Yhtiön palveluksessa työskentelee tänä päivänä yli 100 tuotannon, 
logistiikan, myynnin ja markkinoinnin ammattilaista.

Piippo Oyj on panostanut suunnitelmalliseen kasvuun, kansainvälistymiseen ja 
kannattavuuteen vuosikymmenien ajan. Tiedämme ja tunnemme monet haasteet, jotka 
monilla uusilla yrityksillä ovat vielä edessä esimerkiksi vientiverkoston rakentamisen suhteen. 
Piippo Oyj on aidosti kansainvälinen. Yli 40 maassa toimiva verkostomme huolehtii Piip-
po-tuotteista ja -palveluista. Verkoston rakentaminen ei ole päivien kysymys, vaan olemme 
rakentaneet sitoutunutta verkostoamme jo yli 30 vuotta. Pyrimme valitsemaan markkinakoh-
taisista jakelijaehdokkaista aina sopivimman vaihtoehdon.

Piippo Oyj on 
kansainvälisesti 
yksi johtavista 

paalausverkkojen ja 
-lankojen valmistajista 

agrimarkkinoilla. 

13 %
Kuluttajatuotteet

8 %
Tuotteet  
kaapeliteollisuuteen

81 %
Agri

kehitystä. Uusia paalaustuotteita kehitetään yhteistyössä maan-
viljelijöiden sekä valittujen testitilojen kanssa ympäri maailman.

Kuluttajatuotteiden liiketoiminta-alue koostuu pääasiassa 
köysistä ja langoista kotitalouksille sekä teollisuuteen. 
Alueeseen kuuluu myös erilaisia kiinnitykseen, nostamiseen, si-
tomiseen tai hinaamiseen soveltuvia tuotteita. Teräsketjut ovat 
uusin tuoteryhmä, jolla pyritään hyödyntämään olemassa olevia 
jakeluteitä sekä lisäämään yhtiön kiinnostavuutta. Merkittävin 
kasvu on tullut viime aikoina sisustus- ja kaideköysien sekä Rolleri- 
köysien tuoteryhmästä.

Kaapelituotteiden asiakkaat ovat yhtiöitä, jotka val-
mistavat kaapeleita vesistöjen ja merten alituksiin. Piippo 
Oyj valmistaa kaapelitehtaiden tuotantoa varten kaapeleissa 
olevien voimavirtajohtimien väliin tulevaa täytettä (ts. filleriä) 
sekä kaapeleiden päällyslankaa. Yhtiö pystyy valmistamaan yli 
10 000 metriä pitkiä yhtenäisiä kaapelintäytteitä, jotka nopeut-
tavat itse kaapelinvalmistusprosessia huomattavasti. Vuonna 2012 
yhtiö kasvatti fillerikapasiteettinsa kaksinkertaiseksi hankkimalla 
ESL-kalvonvalmistuslinjan ja neljä kehruukonetta. Viimeksi vuonna 
2014 yhtiö modernisoi kelausaseman.

Liikevaihto vuonna 2017 
17,3 miljoonaa  
euroa
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Strategia –  
keskittyminen  
agriliiketoimintaan

Piippo Oyj keskittyy ydinliiketoimintaan ja kehittää yhtiön toimintaa sen ehdoilla. Päi-
vitetyssä strategiassa pääliiketoiminta-alueeksi nostettiin paalausverkot ja -langat sekä 
niihin liittyvät sivutuotteet kaapeliteollisuuteen. Yhtiö hakee markkinaa nopeampaa 
kasvua pääliiketoiminta-alueellaan. 

Yhtiö käynnisti vuoden 2017 aikana selvityksiä tuotantokapasiteettia lisäävistä toi-
menpiteistä, tuotantolinjainvestoinneista sekä mahdollisista yritysjärjestelyistä. Yhtiö tulee 
vuonna 2018 jatkamaan selvityksiä strategiansa mukaisesti.

Yhtiö on investoinut vuodesta 2000 lähtien Outokummun tuotantolaitokseen merkit-
tävästi. Vuonna 2000 käynnistettiin kokonaan uusi liiketoiminta-alue paalausverkkojen 
parissa ja sitä ovat seuranneet useat tehdaslaajennukset sekä kapasiteetin lisäykset. Glo-
baali markkinan kehitys ja yhtiön paalaustuotteiden kysyntä nähdään jatkuvan vahvana 
pitkällä aikavälillä.

Lisäksi yhtiö etsii kuluttajatuotteiden liiketoiminta-alueella yhteistyökumppania, joka 
vahvistaisi liiketoimintaa tulevaisuudessa. 

Yhtiöllä on jo nyt 
merkittävä osaaminen 

ja toiminnan laatu 
paalausverkkojen ja 

-lankojen valmistamisessa 
sekä lähtökohtaisesti 
hyvä asema niiden 

kansainvälisessä  
jakelussa.
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Investoimme  
tulevaisuuteen
STEP 1 – 2018
Yhtiö on ilmoittanut investoivansa 2 500 t€ paalausverkkokapasiteetin 
kasvattamiseen Outokummun tehtaalle. Paalausverkkojen tuotantokapasi-
teetin kasvattaminen toteuttaa yhtiön uutta agriliiketoimintaan keskittyvää 
strategiaa. Uuden kapasiteetin arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 
2018 loppuun mennessä.

STRATEGIA

Paalauslangan kilpailukyvyn  
vahvistaminen ja jakelun  

laajentaminen

Paalausverkkotuotannon  
kapasiteetin lisääminen ja  

jakelun laajentaminen

Ydintoimintaa tukevien  
välitystuotteiden jakelu

Markkinoita nopeampaa  
kannattavaa kasvua

Toiminnan fokusointi ja  
keskittyminen yhtiön  

ydinosaamiseen  
agriliiketoimintaan

Toiminnallinen  
tavoite
Piipon tavoite on olla merkittävä kansainvälinen rehunkäsittely- 
tuotteiden kehittäjä ja toimittaja. Toiminta suunnataan kohti markki- 
noita. Yhtiö on määritellyt keskeiset toimenpiteet, joilla tavoitteet saavute-
taan. Toimenpiteitä ja niiden edistymistä seurataan vuosineljänneksittäin. 
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Asiakaslähtöisyys
Me kuuntelemme mitä asiakkaamme 
tulevaisuudessa haluavat ja millaisia 
tarpeita heillä tulee olemaan. Tämän 
perusteella voimme suunnitella sekä 
toteuttaa uusia ratkaisuja asiakkaidemme 
ja heidän sidosryhmiensä tarpeisiin.

Avoimuus
Me kannustamme avoimeen sisäiseen 
kulttuuriin. Tietoa tulee jakaa, jotta 
toimintaa voidaan kehittää. Avoimuus 
näkyy päivittäisessä työssä sekä johdon 
suhteessa työntekijöihin; asioiden 
ja mahdollisten ongelmien avoin 
käsittely sekä ratkaisujen etsiminen ovat 
arkipäivää. 

Innovatiivisuus 
Me arvostamme innovatiivista työotetta ja 
kuuntelemme mielellämme uusia ideoita. 
Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus 
kehittää prosesseja paremmiksi ja viedä 
kehitysideoita käytäntöön. 

Tehokkuus 
Me tavoittelemme tehokkuutta 
toiminnoissamme. Tehokkuus ja 
kannattavuus ovat meille elinehtoja. 
Kannattavuus on edellytys toimintojen 
jatkuvalle asiakaslähtöiselle kehittämiselle. 

Vastuullisuus 
Me sitoudumme eettisiin ja vastuullisiin 
toimintatapoihin. Toimimme aina lakien ja 
eettisten periaatteiden mukaisesti. 

Missiomme on tarjota 
asiakkaillemme toimialamme 
parhaat tuotteet ja palvelut, 
jotta he voivat tehdä työnsä 
tehokkaasti ja huoletta.

Visiomme on olla halutuin kumppani 
kansainvälisillä markkinoilla ja olla 
asiakkaidemme ensisijainen valinta.

ARVOT 

MISSIO

VISIO
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Pääliiketoiminta-alue
MAAILMA TARVITSEE MAATALOUTTA
-  Meidän tulee tuottaa enemmän ruokkiaksemme jatkuvasti kasvavaa 

väkimäärää
-  Maatalouden tulee tuottaa seuraavan 50 vuoden aikana enemmän 

kuin viimeisen 10 000 vuoden aikana
- Käytössä on vähemmän viljelyskelpoista maata, energiaa ja vettä. 
-  Maatalous on onnistunut ruokkimaan väestön, joka on kuusinker-

taistunut 200 vuodessa

PAALAUSVERKOT JA -LANGAT OVAT  
YHTIÖN PÄÄLIIKETOIMINTA-ALUE
Pääliiketoiminta-alueellaan yhtiö valmistaa, jakelee ja markkinoi 
maailmanlaajuisesti paalauslankoja sekä paalausverkkoja, joita 
käytetään maataloustuotteiden kuten heinän paalaamiseen. Yhtiön 
merkittävimmät vientimarkkinat ovat tällä hetkellä Saksa, USA, Venäjä, 
Australia, Ranska ja Englanti. Yhtiön arvion mukaan paalausverkkojen 
ja paalauslangan maailmanlaajuinen markkinakoko on liikevaihdossa 
mitattuna noin 500 miljoonaa euroa. Tuotteita tähän ryhmään valmistaa 
noin 40 merkittävää yritystä. Yhtiö arvioi oman osuutensa markkinasta 
olevan maailmanlaajuisesti noin 3 %. Yhtiön merkittävimmät kilpailijat 
tässä segmentissä ovat muun muassa Tama Plastic Industry (Israel), 
Cotesi ja Cordex (Portugali). 

Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan strategiajaksolla 
2017–2022 globaalia markkinakysyntää nopeammin. Keski-
määräisen markkinakasvun arvioidaan olevan 2–3 % vuodessa. 
On huomattava, että globaalia markkinaa ja sen kehitystä on 
vaikea arvioida, koska tarkkojen lukujen saanti sekä arviointi on 
haastavaa. Alueittain paalauslankojen ja -verkkojen markkinan 
kehitys vaihtelee paljon.

Yhtiön tuotevalikoimaa kutsutaan englanninkielisellä nimellä 
”crop packaging”, jolla tarkoitetaan erilaisten rehujen pakkaa-
mista ja säilömistä tulevaa käyttöä varten.

 Esimerkkeinä voidaan mainita paalauslanka oljen ja heinän 
paalaukseen ja paalausverkko tuorerehun pyöröpaalaukseen.

Venäjällä Piipon tytäryhtiö OOO PiippoRus toimii yhtiön omien 
tuotteiden jakelijana sekä edustaa useampaa valmistajaa, jotka 
mahdollistavat näin koko rehunkäsittelyn tuotevalikoiman ylläpi-
tämisen. Tällaista jakelijaa kutsutaan alalla ”full lineriksi”.

Yhtiö tai sen edeltäjä on valmistanut rehun paalauksen 
käytettäviä paalauslankoja vuodesta 1976 ja paalausverkkoja 
vuodesta 2000. Paalauslankojen kysyntä on muuttanut muo-
toaan vuosien saatossa antaen tilaa paalausverkoille. Etenkin 
ohuiden pyöröpaalauslankojen markkina on noin puolittunut 
viimeisimmän 10 vuoden aikana, samoin kuin sisalkuidusta 
valmistettujen lankojen kysyntä. Tämä kysynnän muutos on 
nostanut paalausverkkojen kysyntää. Rehun paalausmenetel-
miä on pääasiallisesti kaksi: pyöröpaalaus ja kanttipaalaus. 
Pyöröpaalausmenetelmällä saadaan aikaiseksi hyvää tuore-
rehua, joka on välttämätöntä eläinten hyvinvoinnin kannalta. 
Eläinten hyvinvointi ja hyvä rehu lisää suoraan eläinten tuotosta 
ja parantaa maitotuotteiden laatua. Kanttipaalaus on viime   

10 000 years 50 years

Piippo vastaa 
tähän haasteeseen.
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aikoina lisääntynyt heinä- ja olkimarkkinoilla, erityisesti isoim-
milla maatalousmarkkinoilla. Uudet konevalmistajien kantti-
paalaimet asettavat paalauslangat todelliseen testiin ja vain 
parhaimmat tulevat menestymään haastavissa olosuhteissa.

Vaikka alalle on tullut kilpailevia rehun säilytysmenetelmiä 
kuten siilojen käyttö, on paalaus säilyttänyt asemansa maailman-
laajuisesti johtuen helppoudestaan ja loppukäyttäjän vähäisestä 
investointitarpeesta. Hajallaan olevat peltolohkot, sesonkien ly-
hyys sekä yhden miehen ketjut ovat omalta osaltaan vahvistaneet 
paalausmenetelmän käyttöä.

Verkkopaalauksessa Eurooppa on ollut suunnannäyttäjä jo 
vuosia, etenkin Iso-Britannia ja Skandinavia etunenässä. Viimeis-
ten vuosien aikana myös maat kuten Puola, Ukraina ja Venäjä ovat 
ottaneet alueillaan verkkopaalauksen menetelmät käyttöönsä. 
Koko Venäjän mittakaavassa verkkopaalaus on vasta yleistymäs-
sä, koska maassa ei vielä ole loppukäyttäjälle paalausverkkoja 
käyttävää konekantaa riittävästi. Yhtiön arvion mukaan Venäjän 
paalauslankamarkkina on edelleen noin kaksi kolmannesta Eu-
roopan vastaavasta markkinasta, minkä johdosta yhtiö näkee 
Venäjällä kasvupotentiaalia. Myös itänaapurin sijainti on yhtiön 
ja viennin kannalta otollinen.

Pohjois-Amerikka on yhtiölle mielenkiintoinen ja tuore vien-
timarkkina. Yhtiö on kasvattanut vientiään Pohjois-Amerikkaan 
vuodesta 2012 alkaen. Erityisesti paalausverkkojen Hybrid-kon-
septin puhutteleva uusiutumattomien luonnonvarojen tehokas 
käyttö mahdollistaa mahdollisimman pitkät, kevyet ja lujia tuot-
teita ja siten loppukäyttäjälle kustannustehokkaan paalauksen, 
ympäristöä kuormittamatta. 

Yhtiö lanseerasi  
vuonna 2017 maailman 
pisimmän paalaus- 
verkon 4600 metriä.
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Toimitusjohtajan 
katsaus 

JUKKA  
KEISANEN
PIIPPO OYJ

Toimitusjohtaja

Vuonna 2017 päivitimme 
strategiamme ja pääliiketoiminta-
alueeksi nostettiin paalausverkot 
ja -langat sekä niiden sivutuotteet 
kaapeliteollisuuteen. Liikevaihto 

ja vertailukelpoinen liiketulos 
kasvoivat vuoden takaiseen 

verrattuna.

Haluamme tarjota kaikille maanviljelijöille luotettavia tuotteita, 
joiden avulla he pystyvät tekemään työnsä tehokkaasti ja huoletta. 
Tarjottavia tuotteita ja palveluja yhdistää luotettavuus ja korkea 
laatu. Tuotteemme kestävät vertailun markkinoilla oleviin kilpai-
lijoihin. Erotumme eduksemme tuotteiden käyttövarmuudessa, 
lujuuksissa ja tuotteiden lisäominaisuuksissa, joista on loppukäyt-
täjälle todellista lisäarvoa. 

Vuonna 2017 yhtiö käynnisti uudistetun rullaavan viisivuo-
tisstrategiansa. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyssä saatettiin 
myös sukupolvenvaihdosprosessi päätökseen. Strategian taustalla 
huomattiin, että yhtiöllä on jo nyt hyvin merkittävä osaaminen ja 
toiminnan laatu paalausverkkojen ja -lankojen valmistamisessa 

ja hyvä asema niiden kansainvälisessä jakelussa. Yhtiö on kehit-
tynyt vuosien saatossa paalaustuotteiden osaajaksi niin jakelun 
kuin valmistusmenetelmien suhteen. Uudessa strategiassa yhtiön 
pääliiketoiminta-alueeksi nostettiin paalausverkot ja -langat sekä 
niihin liittyvät sivutuotteet kaapeliteollisuuteen. Kaapeliteollisuu-
den tuotteet tuovat meille synergiaetuja tuotantolaitoksessamme.

Olen iloinen siitä, miten tiimit ovat ottaneet strategiset muu-
tokset ja kasvutavoitteet vastaan. Samoin olen ylpeä siitä, miten 
sukupolvenvaihdosprosessi ja siihen liittyvät henkilöstömuutokset 
on viety läpi. Jatkossa yhtiön keskeisenä taloudellisena tavoittee-
na on tuottaa omistaja-arvoa ja nostaa tämä yhdeksi strategian 
kantavaksi teemaksi.

Aloitin yhtiön toimitusjohtajana vuoden 2017 loppupuolella, 
kun pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari Hirvonen jäi eläkkeelle. 
Minulla on hyvä käsitys asiakkaidemme tarpeista ja markkinasta 
toimittuani aiemmin yhtiön avainasiakaspäällikkönä Pohjoismai-
den alueella. Aloitin yhtiössä vuonna 2013, ja matka jatkuu nyt 
ohjaamalla yhtiötä kohti tulevia haasteita.

Vuonna 2017 liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos kas-
voivat vuoden takaiseen verrattuna. Liikevaihto kasvoi vuonna 
2017 yhteensä 3,7 prosentilla 17 345 tuhanteen euroon. Yhti-
ön vertailukelpoinen liiketulos puolestaan kasvoi 19 prosenttia  
1 064 tuhanteen euroon.

Yhtiön liikevaihdon odotetaan jatkossa kasvavan strategiajaksolla 2017–2022 
globaalia markkinakysyntää nopeammin. Olemme arvioineet markkinakasvun 
olevan yhtiön tuoteryhmässä 2–3 % vuodessa. Yhtiön kannattavuuden odotetaan 
pysyvän edellisten vuosien tasolla.

On huomattava, että yhtiöllä on edelleen tuotantorajoitteita paalaustuotteissa, 
erityisesti paalausverkoissa. Paalausverkkojen kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, 
ja yhtiö ottaa tämän huomioon tulevia tuotannon kehitystoimia suunnitellessaan. 
Tilikaudella 2018 tehtävän paalausverkkotuotannon investoinnin odotetaan paran-
tavan tilannetta. Yhtiö pyrkii parantamaan käyttöastetta myös sisäisillä kehitystoi-
menpiteillä ja prosessien päivittämisellä kuluvan vuoden aikana. Lisäksi tiivistämme 
kehitysyhteistyötä raaka-ainevalmistajien kanssa. Uuden kapasiteetin arvioidaan 
olevan tuotantokäytössä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Osaava henkilökunta ja sitoutuneet pitkäaikaiset yhteistyökumppanit luovat 
hyvän perustan toiminnan kehittämiselle. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin erittäin 
kilpailluilla ja mielenkiintoisilla markkinoilla.

TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET 
JA VERTAILU- 
KELPOISET LUVUT

TILIPÄÄTÖKSEN  
MUKAISET  

LUVUT

TILIPÄÄTÖKSEN 
VERTAILU- 

KELPOISET LUVUT

2017 2016 2017 2016

Liikevaihto, t€ 17 345 16 723 17 345 16 723

Liiketulos, t€ 583 843 1 064 894
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Hallitus ja
johtoryhmä

PIIPPO OYJ:N HALLITUS 31.12.2017

Antti Piippo  
- Syntymävuosi: 1947
- Koulutus: insinööri
- Päätoimi: eläkkeellä
-  Keskeinen työkokemus: Antti Piipolla on uransa aikana ollut 

useita hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenyyksiä sekä 
luottamustoimia kansainvälisesti merkittävissä yrityksissä ja 
elinkeinoelämän järjestöissä.

- Hallituksen jäsenyys alkoi: 1979

Mikael Slotte
- Syntymävuosi: 1955
- Koulutus: diplomiekonomi
- Päätoimi: eläkkeellä
-  Keskeinen työkokemus: Mikael Slottella on ollut ja on edel-

leen useita hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenyyksiä 
sekä koti- että ulkomaisissa yrityksissä. Eläkkeelle hän siirtyi 
oltuaan RaniPlastin palveluksessa 27 vuotta, aluksi talous-
johtajana ja viimeiset 15 vuotta myyntijohtajana. Slotten 
kokemus ja osaaminen liittyvät erityisesti agri- ja muovi- 
toimialoihin.

- Hallituksen jäsenyys alkoi: 2016

Lars-Olof Staffans 
- Syntymävuosi: 1955
- Koulutus: diplomi-insinööri
- Päätoimi: Aivi Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
-  Keskeinen työkokemus: Lars-Olof Staffans on toiminut pank-

kialalla 1982 lähtien (HOP, SYP ja Mandatum).
- Hallituksen jäsenyys alkoi: 2016

Kari Hirvonen
- Syntymävuosi: 1956
- Koulutus: eMBA
- Päätoimi: eläkkeellä

-  Keskeinen työkokemus: Kari Hirvonen toimi Piippo Oyj:n toi-
mitusjohtajana vuodesta 1999 lähtien 31.8.2017 asti. Ennen 
toimitusjohtajaksi siirtymistään Kari Hirvonen toimi vuodesta 
1980 erilaisissa johtotehtävissä Piipon edeltäjäyhtiöissä.

- Hallituksen jäsenyys alkoi: 2000

TOIMITUSJOHTAJA
 
Yrityksen toimintaa johtaa 
toimitusjohtaja hallituksen 
antamien määräysten ja ohjeiden 
mukaisesti. Toimitusjohtajan valitsee 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitus, joka 
myös päättää toimitusjohtajan tehtävän 
palvelussuhteen ehdoista. 

Jukka Keisanen, toimitusjohtaja
Jukka Keisanen on toiminut Piipon palveluksessa vuodesta 
2013 lähtien. Hän aloitti tuotepäällikkönä osallistuen lukuisiin 
kehitystehtäviin. Tämän jälkeen hän työskenteli kolme vuotta 
avainasiakaspäällikkönä vastaten pohjoismaisista asiakkuuk-
sista. Jukka Keisanen siirtyi varatoimitusjohtajaksi 1.6.2017 
lähtien vastuullaan yhtiön uudistetun strategian toimeenpano 
yhteistyössä ulkopuolisten kansainvälisten asiantuntijoiden 
kanssa. Jukka Keisanen aloitti toimitusjohtajana 1.9.2017. 
Ennen uraansa Piipolla Jukka Keisanen työskenteli Carlson 
Oy:ssä ja John Deere Forestry Oy:ssä. Koulutukseltaan Jukka 
Keisanen on kauppatieteiden maisteri.

ANTTI PIIPPO
PIIPPO OYJ
Hallituksen  

puheenjohtaja

JOHTORYHMÄ 2.5.2017 LÄHTIEN

Jukka Keisanen, toimitusjohtaja

Mika Joensuu, myyntijohtaja
Mika Joensuu on toiminut Piippo Oyj:ssä vuodesta 2002 
lähtien, ensin vientipäällikkönä, ja 1.9.2017 lähtien myynti-
johtajana. Hänen asemapaikkansa on ollut Ranska vuodesta 
2006 lähtien. Vastuullaan Mika Joensuulla on agrimyynnin 
ja -markkinoinnin hoitaminen, kehittäminen ja johtaminen 
sekä eri kansainvälisten jakeluasiakkaiden ja Piippo Oyj:n 
myyntitiimin ohjaaminen.

Arja Karvonen, talouspäällikkö
Arja Karvonen aloitti työskentelemään Piippo Oyj:ssä vuonna 
2001 konttoripäällikkönä. Viime vuodet hän on toiminut kon-
sernin ja emoyhtiön talouspäällikkönä vastuullaan mm. kon-
sernin taloushallinto ja rahoitus, sisäinen ja ulkoinen raportointi 
sekä tietojärjestelmien kehittäminen. Ennen uraansa Piippo 
Oyj:llä, Arja Karvonen toimi 10 vuoden ajan tilitoimistossa 
eri yritysten vastuullisena kirjanpitäjänä.

Antti Pietarinen, tuotantopäällikkö
Antti Pietarinen aloitti Piippo Oyj:llä 1.7.2017 tuotantopäällik-
könä. Hänen vastuualueihinsa kuuluvat tuotannonohjaus, teh-
dassuunnittelu ja -kunnossapito, hankintatoimi, sopimusvalmistus 
sekä investoinnit. Antti Pietarinen työskenteli aiemmin muovialan 
opettajana Savon ammatti- ja aikuisoppilaitoksessa.

Heikki Ryynänen, asiantuntija
Heikki Ryynänen aloitti työskentelyn Piippo Oyj:ssä vuonna 
1981 kone- ja laitesuunnittelupäällikkönä, jatkaen myöhemmin 
kunnossapidon työnjohtajana. Vuonna 1985 hänet nimitettiin 
tuotantopäälliköksi, jossa hän toimi 30.6.2017 asti. Heikki Ryy-
nänen siirtyi 1.7.2017 asiantuntijaksi eri projekteihin toimien 
edelleen Piippo Oyj:n johtoryhmässä.
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Selvitys  
hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä 
2.5.2017

1. YHTIÖKOKOUS
Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan ylin päättävä elin ja 
päättää sille kuuluvista asioista, kuten yhtiöjärjestyksen muut-
taminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, voiton käyttäminen, 
vastuuvapauden myöntäminen, osakepääoman korottaminen 
tai alentaminen, hallituksen ja tilintarkastajan valinta. Hallitus 
kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus valmistelee asia-
listan yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Osakeyhtiölain mukaisesti ylimääräinen yhtiökokous pide-
tään, jos hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai 
osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa kaikista 
osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä 
varten.

Yhtiökokousasiakirjat ovat esillä yhtiön internetsivuilla.

2. HALLITUS
Yhtiökokous valitsee hallituksen vuodeksi kerrallaan. Piipon 
yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme 
(3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. 

Hallitus vastaa konsernin hallinnosta ja toiminnan asian-

Piippo Oyj:n (myöhemmin Piippo) hallinto 
perustuu Suomen lainsäädäntöön, Piippo 

Oyj:n yhtiöjärjestykseen ja First North 
Finland -markkinapaikan sääntöihin ja 

määräyksiin. First North -yhtiönä Piipolla 
ei ole velvollisuutta noudattaa Suomen 

listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate 
Governance 2015 -suositusta, mutta 

suositusta noudatetaan niiltä osin kuin se 
yhtiön kokoon ja toimintaan nähden on 

perusteltua. Ulkomaantytäryhtiöiden toiminta 
perustuu lisäksi paikalliseen lainsäädäntöön. 

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä määrittää 
hallintotavan, talousraportoinnin, 

toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet.

Yleistä

mukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo ja ohjaa konsernin 
toimintaa, päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista 
ja strategiasta. Hallitus vahvistaa budjetin, toimintasuunni-
telman ja tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset ja johdon 
osavuotiset selvitykset. Hallitus päättää rahoitussopimuksista, 
taloudellisesti merkittävistä investoinneista sekä kiinteän ja 
sijoitusomaisuuden ostoista tai myynneistä. Hallitus nimittää 
ja erottaa toimitusjohtajan sekä vahvistaa johtoryhmän jä-
senten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimitykset, palkat 
ja muut edut. Hallitus vastaa taloudellisen raportoinnin, si-
säisen valvonnan ja riskien hallinnan valvonnasta, seuraa 
Piipon tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä 
tarkastusta sekä arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja 
tilintarkastuksen oheispalveluja.

Hallitus pitää vuosittain vähintään kuusi kokousta, joissa 
päätösasioiden ja jatkuvan seurannan lisäksi katselmoidaan 
vuosikellon mukaisesti määriteltyjä toiminnallisia osa-alueita, 
mm. strategiaa, myyntiä, markkinointia, tuotantoa ja henkilös-
töasioita.  Tilikauden 2016 aikana hallitus kokoontui 8 kertaa.
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
- hallituksen puheenjohtaja 
- hallituksen varapuheenjohtaja 
- hallituksen jäsen 
- hallituksen jäsen 

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa säännöllisesti tar-
vittavaa ajantasaista tietoa yhtiöstä. Hallitukselle on laadittu 
sen tehtävistä ja toimintaperiaatteista määritelty kirjallinen 
työjärjestys.

3.  VALIOKUNNAT 
Hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laa-
juus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillisiä valiokuntia. 

4. TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO
Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. 
Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta 
sekä hallituksen vahvistaman strategian ja tavoitteiden to-
teuttamisesta Suomen lainsäädännön, Piipon hallinto- ja oh-
jausjärjestelmän ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta 
ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja 
laatii ohjaus- ja valvontajärjestelmän, joka ohjaa yhtiön toi-
mintaa, riskienhallintaa ja talousraportointia.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksen mukaan joh-
toryhmän kokoonpanon ja siihen kuuluvien henkilöiden vas-
tuualueet. Johtoryhmän jäsenillä on omilla vastuualueillaan 
toimivalta ja vastuu yhtiön toiminnan kehittämisestä hallituksen 
asettamien tavoitteiden mukaisesti ja toimitusjohtajan ohjeiden 
ja valvonnan mukaisesti. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän 
koolle säännöllisesti. 

Piipon johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja, liiketoiminta- 
alueiden päälliköt, talouspäällikkö  ja tuotantopäällikkö. 
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5. PALKITSEMINEN
Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palk-
kioista. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toi-
mitusjohtajan esityksen mukaan johtoryhmän, toimihenkilöiden 
ja tuotantohenkilöstön palkitsemisesta.

6. MUU HALLINNOINTI

Sisäinen valvonta
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön sisäisestä valvonnasta.

Kukin johtoryhmän jäsen ja konserniyhtiön toimitusjohtaja 
vastaavat oman vastuualueensa taloudellisen raportoinnin 
sisällön oikeellisuudesta ja oikeasta ajoituksesta. Talousjohtaja 
vastaa taloudellisen raportoinnin riittävästä ohjeistuksesta, 
koulutuksesta ja valvonnasta sekä myös taloudellisen rapor-
toinnin oikeellisuudesta ja ajoituksesta konsernitasolla. Talou- 
dellisen tiedon oikeellisuus varmistetaan riittävällä sisäisen 
valvonnan tasolla sekä prosessikuvauksilla, prosessien ohjeis-
tuksilla, analysoimalla toteutunutta kehitystä vertailuraporteilla, 
pistokokein sekä poikkeamaraportoinnilla. 

Taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain 
ja tiedot julkistetaan puolivuotiskatsauksissa ja vuosikerto-
muksissa.

Riskienhallinta
Arvio konsernin merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuuste-
kijöistä on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa. Osa-
vuosikatsauksissa sekä viimeisessä tilinpäätöstiedotteessa on 
kuvattu liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja 
epävarmuustekijöitä.

Sisäinen tarkastus
Yhtiön toiminnan laajuus huomioiden Piipolla ei ole toistaiseksi 
tarvetta oman sisäisen tarkastuksen toimintayksikköön. 

Sisäpiirihallinto 
Sisäpiiriä koskevissa asioissa Piippo noudattaa First North 
-yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan lainsäädän-
nön ja Finanssivalvonnan standardien lisäksi NASDAQ OMX 
Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Piipon omaa sisäpiiriohjetta.

Piipon julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toi-
mitusjohtaja, tilintarkastaja sekä ne Piipon hallituksen määrit-
telemät henkilöt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja 
joilla on oikeus tehdä Piipon tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan 
järjestämistä koskevia päätöksiä. Pysyvään yrityskohtaiseen 
sisäpiiriin (ei-julkinen) kuuluvat lisäksi ne nimetyt Piipon pal-
veluksessa olevat henkilöt tai muun sopimuksen perusteella 
Piipolle työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtä-
viensä vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon.

Piippo ylläpitää sisäpiirirekistereitä Euroclear Finland Oy:n 
Sire-järjestelmässä. Julkinen sisäpiirirekisteri on löydettävissä 
NetSire-palvelun verkkosivuilta. 

7. TILINTARKASTUS
Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on tarkastaa, että yhtiön 
toiminta on lain mukaista ja että tilinpäätökset antavat osak-
keenomistajalle ja muille sidosryhmille oikeat ja riittävät tiedot 
yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yhtiön tilintarkas-
tajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastus-
yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan 
KHT Heikki Tuomi. 

8. TIEDOTTAMINEN 
Piippo noudattaa tiedottamisessaan arvopaperimarkkinalakia 
(746/2012, muutoksineen) ja First North Nordic Rulebook 
-sääntökirjaa. Sääntelyn tarkoituksena on taata sijoittajille 
tasapuolinen ja yhtäaikainen pääsy sellaiseen tietoon, joka 
on omiaan vaikuttamaan olennaisesti rahoitusvälineen arvoon. 

Tiedottamisessa sovellettavat periaatteet:
Yhtiön tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Yhtiö julkistaa soveltuvan sääntelyn mukaisesti ilman mah-
dollisimman pian kaikki päätöksensä sekä Yhtiötä ja sen toi-
mintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikut-
tamaan Yhtiön osakkeen arvoon.

Yhtiö arvioi itsenäisesti onko jokin tieto omiaan olennaisesti 
vaikuttamaan Yhtiön osakkeen arvoon. Tietoa pidetään olen-
naisena, jos sijoittaja todennäköisesti käyttäisi tietoa yhtenä 
sijoituspäätöksensä perusteena.
Olennaisiksi katsotaan ainakin seuraaviin seikkoihin 
liittyvät tiedot:

• avainhenkilömuutokset 
• pitkävaikutteiset investoinnit 
• merkittävät yhteistyö- ja kaupallistamissopimukset 
• merkittävät yritys- tai rahoitusjärjestelyt

Tiedottamistapa: Yhtiö julkaisee tiedotteensa yhtiötiedotteina. 
Yhtiötiedotteet toimitetaan First North Finland -markkinapai-
kalle ja Yhtiön verkkosivuille. Muutokset tiedotettuihin tietoihin 
julkistetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen tiedote.
Tiedottamiskieli: Yhtiö julkistaa tiedotteensa suomeksi.
Hiljainen ajanjakso: Yhtiö noudattaa kolmen viikon hiljaista 
ajanjaksoa ennen puolivuotiskatsauksen tai muun taloudelli-
sen katsauksen antamista. Hiljaisen ajanjakson aikana Yhtiö 
ei järjestä sijoittajatapahtumia tai osallistu kahdenkeskisiin 
tapaamisiin tiedotusvälineiden, analyytikkojen tai sijoittajien 
kanssa. Myös hiljaisen ajanjakson aikana Yhtiö kuitenkin tie-
dottaa seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti 
Yhtiön osakkeen arvoon.
Huhut: Yhtiö ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osak-
keen hintaa, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, analyytikko-
jen arvioita eikä luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia, 
ellei Yhtiö katso sen olevan tarpeellista. Mikäli Yhtiö katsoo 
todennäköiseksi, että Yhtiötä koskevaa luottamuksellista tietoa 
on vuodettu julkisuuteen ja vuoto on tapahtunut Yhtiössä, Yhtiö 
julkaisee asiasta yhtiötiedotteen.

Joensuussa 2.5.2017
Hallitus

TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS 

TILIKAUDELTA 
1.1.–31.12.2017

24   TOIMINTAKERTOMUS
28  TASE 
30   TULOSLASKELMA
31   RAHOITUSLASKELMA
32   KIRJANPITOASETUKSEN 2 LUVUN 

MUKAISET LIITETIEDOT
37  TUNNUSLUVUT 
38   KIRJANPITOKIRJAT 
38   TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA
39    TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTA-

KERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS
39   TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
40   TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2027 asti. [1]

[1] Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on 
säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä, ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi 
vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10§).
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Vertailukelpoisessa tuloksessa on oikaistu vuoden aikana kerty-
neet kertaluontoiset erät, kuten strategisten järjestelyiden kustannuk-
set, ja yhtiön johdon sukupolvenvaihdoksesta syntyneet kustannukset.

Yhtiö myi alkuvuonna yhden kiinteistön Lempäälästä ja kirjasi  
44 t€ myyntivoiton, joka sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Aiemmin ilmoitetusta tilikauden 2016 vertailukelpoisesta liiketu-
loksesta (1 037 t€) on vähennetty Venäjän liiketoiminnan epäku-
rantti varasto 144 t€. Epäkurantti varasto koostui yhtiön välittämistä 
käärintäkalvoista, jotka eivät kuulu yhtiön omaan valmistukseen.

Yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen liiketulos on alhaisempi kuin 
vuotta aiemmin, päättyen 583 tuhanteen euroon (843 t€), ollen 3 %  
(5 %) liikevaihdosta. Yhtiö oli vuoden 2017 puolivuotiskatsauksessa 
arvioinut, että koko vuoden 2017 tilinpäätöksen liiketulos tulee jää-
mään vuoden 2016 tilinpäätöksen liiketuloksesta.

Yhtiölle merkittävien vientimarkkinoiden valuuttakurssimuutokset 
heikensivät jonkin verran kannattavuutta. Merkittävin yksittäinen syy 
vuoden 2017 tilinpäätöksen liiketuloksen heikkenemiseen oli kuitenkin 
kansainvälisiltä markkinoilta ostettujen välitystuotteiden tappiollinen 
myynti Venäjälle, joka tapahtui pääasiassa vuoden 2017 aikana. 
Tappio syntyi pääosin vuonna 2016 tehdyistä hintaepäkuranteista 
hankinnoista ja vuodelle 2017 tehdyistä hinnoitteluvirheistä ennak-
komyynnissä.

Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön tilauskanta oli hyvä 
ja kausi eteni odotetusti. Tuotteiden kysyntä oli erinomaista ja yhtiö 
ei tuotantorajoitteisen tilan vuoksi voinut vastata täysin Euroopan 
kysyntään. Yhtiön liikevaihto kasvoikin ensimmäisen puolen vuoden 
aikana huomattavasti, kun taas toinen vuosipuolisko jäi tavoitteista 
varsinkin Euroopan sekä Venäjän alueella. Toisella vuosipuoliskolla 
kysyntää heikensivät hyvin erilaiset paalausolosuhteet, jotka vaih-
telivat varsinkin Euroopassa alueellisesti paljon. Esimerkiksi Pohjois-
maissa ja osassa Venäjää kärsittiin satohävikkiä sateiden takia, kun 
taas Etelä-Euroopassa kärsittiin poikkeuksellisesta kuumuudesta ja 
kuivuudesta. Tästä huolimatta paalauskauden loppuvarastot jäivät 
Euroopassa lopulta keskimääräiselle tasolle.

Paalaustuotteissa tuotannon käyttöastetta ja täten tuotantomääriä 
laskivat tilapäisesti raaka-aineen laatuongelmat. Yhtiön käyttöaste 
jäi tavoitteista varsinkin kevätkaudella, jolloin varauduttiin pohjoisen 
pallonpuoliskon paalauskauden kysyntään. Varsinkin paalausverkos-
sa kysyntä ylitti tarjonnan. Yhtiöllä on toistaiseksi tuotantorajoitteita 

paalaustuotteissa, mutta tilikaudella 2018 tehtävän investoinnin odo-
tetaan parantavan tilannetta. Yhtiö pyrkii parantamaan käyttöastetta 
myös sisäisillä kehitystoimenpiteillä.

Lisää tietoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä tarkempi kuvaus 
yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: www.piippo.fi.

RAKENNE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT  
SEKÄ TIEDOT OSAKKEISTA 
Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla 
on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osa-
kemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden 
päätöskurssilla oli 8,5 m€. Osakkeen aloituskurssi 1.1.2017 oli 6,14 
euroa (5,14 euroa) ja päätöskurssi 30.12.2017 oli 6,58 euroa (6,02 
euroa). Katsauskauden ylin kurssi oli 7,10 euroa (6,50 euroa), alin 
kurssi 5,98 euroa (4,91 euroa) ja keskikurssi 6,36 euroa (5,84 euroa). 

Piippo Oyj:llä oli 30.12.2017 päivätyn osakasrekisterin mukaan 
463 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsen-
ten omistuksessa oli 591 500 osaketta eli 45,8 % yhtiön osakekan-
nasta. Omistusjakaumasta kotitalouksien osuus on 92,2 %, rahoitus- ja 
vakuutuslaitosten osuus 5,1 % sekä yritysten ja ulkomaisten sijoittajien 
osuus 2,7 %. 

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kaksi täysin 
omistettua tytäryhtiötä: Piippo International Oy ja venäläinen Piippo 
Rus OOO. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse ja Piippo 
Rus OOO:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole operatiivista 
liiketoimintaa. 

Toimintaker tomus
YLEISTÄ
Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkkojen ja 
-lankojen valmistajista kansainvälisillä agrimarkkinoilla. Lisäksi yhtiö 
valmistaa kaapelifillereitä vienti- ja kotimarkkinoille sekä jakelee 
kuluttajatuotteita Suomessa ja lähialueilla. Yhtiön globaalit jakelu-
kanavat kattavat jo yli 40 maata. Yhtiön osake on listattu Nasdaq 
Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. 
Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen kotipaik-
kana on Outokumpu.

Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet 
ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti kaikki maanvil-
jelijät ja maatalouden koneurakoitsijat. Yhtiön visio on olla halutuin 
kumppani kansainvälisillä agrimarkkinoilla ja olla loppuasiakkaiden 
ensisijainen valinta.

Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, innovatiivisuus, 
tehokkuus ja vastuullisuus. Me kuuntelemme, mitä asiakkaamme 
tulevaisuudessa haluavat ja millaisia tarpeita heillä on. Kannus-
tamme avoimeen sisäiseen kulttuuriin, jossa tietoa tulee jakaa, jotta 
toimintaa voidaan kehittää edelleen. Avoimuus näkyy päivittäisessä 
työssä sekä johdon suhteessa työntekijöihin siten, että arvostamme 
innovatiivista työotetta ja kuuntelemme mielellämme uusia ideoita. 
Tavoittelemme tehokkuutta toiminnoissamme, koska tehokkuus ja 
kannattavuus ovat meille elinehtoja. Kannattavuuden edellytyksenä 
on jatkuva toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Me sitoudum-
me eettisiin ja vastuullisiin toimintatapoihin, mikä tarkoittaa sitä, 
että toimimme aina lakien ja eettisten periaatteidemme mukaisesti, 
ja että kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä kaikessa mitä teemme.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on kasvattaa yhtiön omista-
ja-arvoa.

KATSAUS VUOTEEN 2017
Vuosi 2017 oli yhtiölle merkittävä, sillä kuluneen vuoden aikana 
yhtiö käynnisti uudistetun rullaavan viisivuotisen strategiansa. Lii-
ketoiminnan uudelleenjärjestelyn osana saatettiin myös sukupol-
venvaihdosprosessi päätökseen. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari 
Hirvonen jäi eläkkeelle 1.9.2017 ja uutena toimitusjohtajana aloitti 
KTM Jukka Keisanen. Hän toimi aikaisemmin Piippo Oyj:n avain- 
asiakaspäällikkönä, vastaten myös myynnistä ja markkinoinnista. 
Yhtiötä pitkään palvellut tuotantopäällikkö Heikki Ryynänen siirtyi 
suunnitellusti osa-aikaeläkkeelle ja yhtiön neuvonantajaksi 1.7.2017. 
Uudeksi tuotantopäälliköksi nimitettiin insinööri Antti Pietarinen. 
Hän työskenteli aiemmin muovialan opettajana Savon ammatti- ja 
aikuisoppilaitoksessa. 

Päivitetyssä strategiassa pääliiketoiminta-alueeksi nostettiin paa-
lausverkot ja -langat sekä niihin liittyvät sivutuotteet kaapeliteolli-
suuteen. Yhtiö hakee markkinaa nopeampaa kasvua pääliiketoi-
minta-alueellaan. Yhtiö käynnisti vuoden 2017 aikana selvityksiä 
tuotantokapasiteettia lisäävistä toimenpiteistä, tuotantolinjainves-
toinneista sekä mahdollisista yritysjärjestelyistä.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuonna 2017 yhteensä 3,7 prosentilla 
17 345 tuhanteen euroon (vuonna 2016: 16 723 t€: kasvua 5,3%).

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 19 prosenttia 1 064 
tuhanteen euroon (894 t€) ja tilinpäätöksen liiketulos oli 583 t€ 
(843 t€).

TILINPÄÄTÖKSEN 
MUKAISET JA 
VERTAILU- 
KELPOISET LUVUT

TILIPÄÄTÖKSEN  
MUKAISET  

LUVUT

TILIPÄÄTÖKSEN 
VERTAILU- 

KELPOISET LUVUT

2017 2016 2017 2016

Liikevaihto, t€ 17 345 16 723 17 345 16 723

Liiketulos, t€ 583 843 1 064 894

PIIPPO OYJ OSAKE-
KURSSIN KEHITYS 2017 2016 MUUTOS %

Aloituskurssi 1.1. 6,14 5,14 19 %

Lopetuskurssi 31.12. 6,58 6,02 9 %

Ylin kurssi 7,10 6,50 9 %

Alin kurssi 5,98 4,91 22 %

Keskikurssi 6,36 5,84 9 %
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KESKEISET TUNNUSLUVUT 
TILIKAUDELLA 1.1.–31.12.

KONSERNI  
2017

KONSERNI  
2016

KONSERNI  
2015

EMOYHTIÖ  
2017

EMOYHTIÖ  
2016

EMOYHTIÖ  
2015

Liikevaihto, t€  17 345    16 723    15 876    15 836    15 060    13 682   

Liikevaihdon muutos, % 4 5 2 5 10 5

Liiketulos, t€ 584 843 617 825 805 733

Liiketulos, % liikevaihdosta 3 5 4 5 5 5

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 477 798 301 737 789 423

Omavaraisuusaste, % 55 57 54 56 57 54

Oman pääoman tuotto, % 5 9 3 8 9 6

ARVIO LÄHITULEVAISUUDEN KEHITYKSESTÄ
Agrituotteiden toimitukset tilikaudelle 2018 ovat lähteneet käyn-
tiin suunnitellusti. Erityisesti alkuvuonna toimituksia tehdään Poh-
jois-Amerikkaan sekä muille pienemmille kaukomarkkinoille. Poh-
joisen ja eteläisen pallonpuoliskon toimitussesongit toistuvat eri 
vuodenaikoina. Pohjoisen pallonpuoliskon toimitussesonki on en-
simmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin toimitetaan sekä edel-
lisen vuoden viimeisellä vuosipuoliskolla varastoon valmistettuja 
tuotteita että kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
valmistettuja tuotteita. Tästä johtuen ensimmäisen vuosipuoliskon 
toimitukset ovat perinteisesti noin kaksi kertaa toista vuosipuoliskoa 
suuremmat. Tuotantorajoitteista johtuen yhtiö varautuu ensimmäisen 
vuosipuoliskon toimituksiin pitämällä tuotannon kapasiteetin tasaisen 
korkeana koko vuoden. 

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on kasvattaa yhtiön omista-
ja-arvoa. Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan strategiajaksolla 
2017–2022 globaalia markkinakysyntää nopeammin. Keskimää-
räisen markkinakasvun arvioidaan olevan 2–3 % vuodessa. Yhtiön 
kannattavuuden odotetaan pysyvän edellisten vuosien tasolla.

Yhtiö on ilmoittanut syksyllä 2017 investoivansa 2500 t€ paa-
lausverkkokapasiteetin kasvattamiseen Outokummun tehtaalle. 
Paalausverkkojen tuotantokapasiteetin kasvattaminen toteuttaa 
yhtiön uutta agriliiketoimintaan keskittyvää strategiaa. Uuden ka-
pasiteetin arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 2018 lop-
puun mennessä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN  
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Yhtiö jatkaa strategiansa toteuttamista asiantuntijakumppaneiden-
sa kanssa ja tutkii mahdollisuuksia tuotantokapasiteettia lisääviin 
lisäinvestointeihin sekä mahdollisiin yritysjärjestelyihin. Yhtiö jatkaa 
sopivan kumppanin etsimistä kuluttajatuotteiden liiketoiminnan vah-
vistamiseksi. Yhtiö selvittää Outokummun nykyisten tuotantotilojen 
uudelleenjärjestelyjä, jotta se pystyisi paremmin  vastaamaan stra-
tegiansa mukaiseen agrituotannon kasvutarpeeseen.

SELVITYS TUTKIMUS- JA  
KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA
Yhtiön agrituotteiden kilpailukyvyn parantaminen sekä tuotanto-
menetelmien kehittäminen on yhtiön jatkuvaa tutkimus- ja kehitys-
toimintaa. Lopputuotteiden ominaisuuksien parantaminen, kuten 

lujuuksien jatkuva nostaminen, UV-suojauksien parantaminen ja 
raaka-ainetehokkuus ovat jatkuvasti kehitettäviä kilpailutekijöitä.

Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja raaka-ainevalmis-
tajien kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen 
lujuusominaisuuksia merkittävästi.

Tuotekehityskulujen tarkka arviointi on vaikeaa, koska tuotteita 
ja niiden valmistuksessa käytettäviä menetelmiä kehitetään yhtiössä 
useissa eri työtehtävissä omien varsinaisten työtehtävien ohella. Yhtiö 
kehittää ja testaa jatkuvasti agriliiketoiminta-alalla uusia tuotteita ja 
palveluita, jotka parantavat yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ  
RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä 
aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-ai-
neiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimin-
taympäristön muutoksiin. Lisäksi yhtiöllä on vain yksi tuotantolaitos 
ja koko tuotanto on keskittynyt Outokummun tehtaalle Suomeen.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti 
satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut 
sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapeli-
fillereiden ja -lankojen toimitukset ovat riippuvaisia eurooppalaisista 
merikaapelihankkeista. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy 
vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön eri valuuttojen 
välisille valuuttariskeille. Lähes 50 % yhtiön liikevaihdosta syn-
tyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa 
mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. Nämä tulee ottaa 
huomioon Pohjois-Amerikan ja Venäjän viennissä. Valuuttakurs-
simuutokset aiheuttavat yhtiölle taloudellisia epävarmuustekijöitä. 
Yhtiö altistuu myös translaatioriskille Venäjän tytäryhtiön kautta.  

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö 
epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edel-
leen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Johdon näkemyksen mukaan konsernilla on yhtiön koko ja liike-
toiminta huomioiden riittävä vakuutusturva sekä maailmanlaajuisesti 
että paikallisesti kunkin maan vakuutuskäytäntöjen mukaan. Tär-
keässä roolissa vahinko- ja keskeytysriskien ehkäisyssä ovat sään-
nölliset vakuutusyhtiön suorittamat riskienhallintakartoitukset, sekä 
tarkastus- ja koulutuskäynnit. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään 
ehkäisemään monin eri keinoin, kuten henkilöstön koulutuksella, 

tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla 
tärkeimpien varaosien saatavuus. Myös tietoturvaa päivitetään ja 
parannetaan jatkuvasti.  

Raaka-aineiden hankinta on yksi merkittävimmistä yhtiön riskeistä, 
niin laadun kuin hinnoittelun suhteen. Raaka-ainehinnat määräyty-
vät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Raaka-aineiden 
hankinnassa yhtiön tavoitteena on löytää useampi luotettava ja 
sitoutunut raaka-ainetoimittaja. Mahdollinen raaka-ainehintojen 
nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita 
hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin. 

Yhtiöön kohdistuvaa tuotantoriskiä korostaa se, että yhtiöllä on 
vain yksi tuotantolaitos. Mahdolliset vahingot yhdessä tuotantolai-
toksessa voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan. 

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liike-
toimintaan on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listau-
tumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.piippo.fi. 

Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut 
muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

ARVIO JA TUNNUSLUVUT  
TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA  
TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKETOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA
Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto kasvoi 3,7 % edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 622 t€ ollen 
17 345 t€ (16 723 t€). Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 5,2 % edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Emoyhtiön liikevaihto 
kasvoi 776 t€ ollen 15 836 t€ (15 060 t€).

Yhtiön tilaukset ja toimitukset painottuvat tilikaudella ensimmäisel-
le vuosipuoliskolle, kuten aiempinakin vuosina tuotannon jatkuessa 
tasaisena läpi vuoden.

Tilikauden 2017 materiaali-, palvelu- ja välitettävien tuotteiden 
ostot olivat 10 501 t€ (9 931 t€). Ostot kasvoivat 570 t€ vuodesta 
2016 ja olivat 61 % liikevaihdosta.

Henkilöstökustannukset tilikaudella 2017 olivat 3 896 t€ (3 655 
t€) ollen prosentuaalisesti samalla tasolla 22 % liikevaihdosta kuin 
edellisellä tilikaudella 2016. Henkilöstöä oli keskimäärin vuoden 
2017 lopussa 93 (84) henkilöä. 

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2017 valitsi uudelleen yhtiön hal-
litukseen Antti Piipon (insinööri), Kari Hirvosen (eMBA), Lars-Olof 
Staffansin (DI) ja Mikael Slotten (DE). Yhtiökokous valitsi edelleen 
yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena 
tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat olivat tilikauden 2017 päättyessä 
4 278 t€ (4 227 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 31.12.2017 yhteensä 

8 629 t€ (8 256 t€) ollen suhteessa taseen loppusummaan suun-
nilleen samalla tasolla kuin edellisen tilikauden 2017 päättyessä 
(67 %). Vaihto-omaisuuden arvo tilikauden päättyessä oli 6 173 t€ 
(6 242 t€) valmistuotevaraston pienentyessä -238 t€ vastaavasta 
ajankohdasta 2016. Lyhytaikaiset saamiset olivat tilikauden 2017 
päättyessä 2 231 t€ (1 938 t€) kasvaen 293 t€ edellisen tilikauden 
2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myyntisaamisiin ei yhtiön 
käsityksen mukaan liity merkittäviä luottotappioriskejä.

Oma pääoma tilikauden päättyessä oli 7 081 t€ (7 073 t€) 
vahvistuen 8 t€ edellisestä vastaavasta ajasta.  Pitkäaikainen vieras 
pääoma oli tilikauden 2017 päättyessä 429 t€ (639 t€) ja lyhytai-
kainen vieras pääoma 5 396 t€ (4 770 t€). Suhteellinen velkaan-
tuneisuus 31.12.2017 heikkeni yhden prosenttiyksikön ollen 18 % 
(19 %). Yhtiön rahoitusasemaa vahvistavat käyttämättömät limiitit. 

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli tilikauden päättyessä 980 t€ 
(974 t€) ollen 6 t€ vahvempi kuin edellisenä vuonna johtuen pää-
asiallisesti käyttöpääoman parantuneesta kierrosta.

Yhtiön taseen loppusumma tilikauden 2017 lopussa oli 12 907 
t€ (12 483 t€), ja omavaraisuusaste 55 % (57 %). Tulos ennen 
veroja oli tilikauden 2017 lopussa 476 t€ (798 t€), ja yhtiön oman 
pääoman tuotto oli 5 prosenttia (9 %).

YMPÄRISTÖTEKIJÄT 
Yhtiön toiminta ei ole ympäristöluvan varaista eikä toimintaan koh-
distu erityisiä ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ym-
päristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö 
tulee kuitenkin huomioida soveltuvilta osin. Soveltuva ympäristö-
lainsäädäntö liittyy esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden 
sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Vuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lain-
säädäntöä sekä First North Finland -markkinapaikan sääntöjä nou-
dattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN  
VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI  
SEKÄ ESITYS MAHDOLLISESTA MUUN  
VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA
Varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2018, jossa hallitus esittää 
tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2017 hyväksymistä.

Tilikauden 1.1.-31.12.2017 emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 
5 895 209 €, josta emoyhtiön tilikauden voitto on 586 711,49 €. 
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jäl-
keen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä 
tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Tilikauden voitto 586 711,49 € kirja-
taan voittovarat-tilille.

Konsernin henkilöstö 2017 2016 2015

Henkilöstö keskimäärin 93 84 80

Henkilöstövahvuus 100 84 79

Henkilöstökustannukset t€  3 896    3 655    3 513   
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VASTAAVAA KONSERNI 
31.12.2017

KONSERNI 
31.12.2016

EMOYHTIÖ 
31.12.2017

EMOYHTIÖ 
31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot  278 591,66    301 000,10    278 591,66    301 000,10   

Aineettomat oikeudet  125 024,79    100 208,46    125 024,79    82 688,29   

Aineettomat hyödykkeet yhteensä  403 616,45    401 208,56    403 616,45    383 688,39   

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet  78 285,18    88 460,80    78 285,18    88 460,80   

Rakennukset ja rakennelmat  659 340,42    619 501,54    659 340,42    619 501,54   

Koneet ja kalusto  2 988 920,42    3 081 058,88    2 988 920,42    3 081 058,88   

Muut aineelliset hyödykkeet  39 811,68    28 050,30    39 811,68    28 050,30   

Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat  100 000,00    1 090,00    100 000,00    1 090,00   

Aineelliset hyödykkeet yhteensä  3 866 357,70    3 818 161,52    3 866 357,70    3 818 161,52   

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet  7 621,10    7 621,10    7 621,10    7 621,10   

Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00  47 908,62    47 908,62   

Sijoitukset yhteensä  7 621,10    7 621,10    55 529,72    55 529,72   

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  4 277 595,25    4 226 991,18    4 325 503,87    4 257 379,63   

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet  1 431 182,98    1 317 242,26    1 158 243,03    819 698,46   

Keskeneräiset tuotteet  435 027,82    443 107,05    435 027,82    443 107,05   

Valmiit tuotteet/tavarat  4 203 978,15    4 441 955,13    4 203 978,15    4 441 955,13   

Ennakkomaksut  102 910,00    39 800,47    102 910,00    19 744,90   

Vaihto-omaisuus yhteensä  6 173 098,95    6 242 104,91    5 900 159,00    5 724 505,54   

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset  1 731 744,64    1 205 101,48    1 548 919,70    1 073 354,98   

Saamiset, konserni 0,00 0,00  1 101 514,72    887 027,55   

Siirtosaamiset  499 100,71    732 497,17    316 733,14    502 070,06   

Saamiset yhteensä  2 230 845,35    1 937 598,65    2 967 167,56    2 462 452,59   

Rahat ja pankkisaamiset  225 112,51    76 238,97    39 584,13    62 086,72   

Vaihtuvat vastaavat yhteensä  8 629 056,81    8 255 942,53    8 906 910,69    8 249 044,85   

VASTAAVAA  12 906 652,06    12 482 933,71    13 232 414,56    12 506 424,48   

KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TASE

VASTATTAVAA KONSERNI 
31.12.2017

KONSERNI 
31.12.2016

EMOYHTIÖ 
31.12.2017

EMOYHTIÖ 
31.12.2016

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma  600 000,00    600 000,00    600 000,00    600 000,00   

Muut rahastot  2 045 602,50    2 045 602,50    2 045 602,50    2 045 602,50   

Edellisten tilikausien voitto  4 085 199,76    3 731 956,39    3 262 894,51    2 948 650,52   

Muuntoero -20 475,48    44 875,15   0,00 0,00

Tilikauden voitto  370 855,45    650 407,47    586 711,49    650 358,21   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  7 081 182,23    7 072 841,51    6 495 208,50    6 244 611,23   

Poistoero 0,00 0,00  1 180 287,00    1 180 287,00   

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 0,00 0,00  1 180 287,00    1 180 287,00   

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta  429 500,00    639 500,00    429 500,00    639 500,00   

Pitkäaikainen yhteensä  429 500,00    639 500,00    429 500,00    639 500,00   

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta  2 721 467,33    2 548 170,43    2 721 467,33    2 548 170,43   

Ostovelat  1 714 922,02    1 372 351,22    1 711 908,17    1 310 186,36   

Siirtovelat  737 155,58    608 951,81    694 043,56    583 669,46   

Laskennallinen verovelka  222 424,90    241 118,74   0,00 0,00

Lyhytaikainen yhteensä  5 395 969,83    4 770 592,20    5 127 419,06    4 442 026,25   

Vieras pääoma yhteensä  5 825 469,83    5 410 092,20    5 556 919,06    5 081 526,25   

VASTATTAVAA  12 906 652,06    12 482 933,71    13 232 414,56    12 506 424,48   
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KONSERNI  
1.1.–31.12.2017

KONSERNI  
1.1.–31.12.2016

EMOYHTIÖ  
1.1.–31.12.2017

EMOYHTIÖ  
1.1.–31.12.2016

LIIKEVAIHTO  17 344 611,23    16 722 604,32    15 836 170,05    15 059 725,99   

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–)

-229 191,85   -554 883,66   -237 976,98   -532 840,05   

Liiketoiminnan muut tuotot  126 463,43    267 020,77    126 463,43    267 020,77   

Materiaalit ja palvelut

Aineet. tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana  9 663 554,53    8 818 144,90    8 429 947,10    7 476 234,08   

Varaston muutos -122 058,01    275 257,50   -330 465,34    275 257,50   

Ulkopuoliset palvelut  959 379,46    837 347,81    830 298,68    727 197,49   

Materiaalit ja palvelut yhteensä -10 500 875,98   -9 930 750,21   -8 929 780,44   -8 478 689,07   

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot  3 207 259,72    2 972 677,74    3 129 844,03    2 910 025,62   

Henkilösivukulut

Eläkekulut  566 583,86    537 159,16    555 206,42    524 934,67   

Muut henkilösivukulut  121 863,45    145 583,39    117 036,11    137 538,99   

Henkilöstökulut yhteensä -3 895 707,03   -3 655 420,29   -3 802 086,56   -3 572 499,28   

Poistot ja arvonalentumiset 

Suunnitelman mukaiset poistot  411 212,29    362 982,22    411 212,29    362 982,22   

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -411 212,29   -362 982,22   -411 212,29   -362 982,22   

Liiketoiminnan muut kulut -1 851 443,83   -1 642 986,60   -1 756 563,34   -1 574 807,81   

LIIKETULOS  582 643,68    842 602,11    825 013,87    804 928,33   

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot  91 087,49    54 726,87    32 694,11    74 168,20   

Korkokulut ja muut rahoituskulut -197 416,56   -99 502,89   -120 625,53   -90 303,94   

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -106 329,07   -44 776,02   -87 931,42   -16 135,74   

VOITTO ENNEN VEROJA   476 314,61    797 826,09    737 082,45    788 792,59   

Tuloverot -105 459,16   -147 418,62   -150 370,96   -138 434,38   

TILIKAUDEN VOITTO  370 855,45    650 407,47    586 711,49    650 358,21   

KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
KONSERNI 
31.12.2017

KONSERNI 
31.12.2016

EMOYHTIÖ 
31.12.2017

EMOYHTIÖ 
31.12.2016

Epäsuora rahoituslaskelma

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen veroja  476 315    797 826    737 082    788 793   

Oikaisut

Suunnitelmanmukaiset poistot  411 212    362 982    411 212    362 982   

Rahoitustuotot ja -kulut  106 329    44 776    87 931    16 136   

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  993 856    1 205 584    1 236 226    1 167 911   

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 
lisäys (- )/ vähennys (+) -285 251   -501 951   -477 876 -450 680   

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)  69 006    541 701   -175 653    896 788   

Lyhytaikaisten korottomien velkojen 
lisäys (+)/vähennys (-)  469 447   -231 990    446 031   -260 869   

Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja

 1 247 058    1 013 345    1 028 727    1 353 149   

Maksetut korot ja maksut muista 
liiketoiminnan rahoituskuluista

-177 341    119 431   -123 402   -78 074   

Saadut korot liiketoiminnasta  66 950    32 973    8 557    42 035   

Maksetut välittömät verot -156 095   -191 547   -112 573   -122 524   

Rahavirta ennen satunnaisia eriä  980 572    974 201    801 310  1 194 586   

Lainasaamisten muutos 0,00 0,00  29 431   -225 700   

Liiketoiminnan rahavirta (A)  980 572    974 201    830 741  968 887   

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -45 345   -45 241   -62 865   -27 721   

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -313 537   -372 194   -317 562   -365 879   

Investoinnit muihin sijoituksiin -100 000   -1 090   -100 000   -1 090   

Investointien tuet 0,00 0,00 0,00 0,00

Investointien rahavirta (B) -458 882   -418 525   -480 427   -394 690   

Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen nostot -210 000   -329 500   -210 000   -329 500   

Lyhytaikaisten lainojen nostot  173 297    97 053    173 297    97 053   

Maksetut osingot ja muu voitonjako -336 114   -323 187   -336 114   -323 187   

Rahoituksen rahavirta (C) -372 817   -555 634   -372 817   -555 634   

Rahavarojen muutos (A+B+C) 
lisäys (+) / vähennys (-) 

 148 873    42   -22 503    18 563   

Rahavarat tilikauden alussa  76 239    76 197    62 087    43 524   

Rahavarat tilikauden lopussa 225 113 76 239 39 584 62 087

KONSERNIN JA EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA
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Kirjanpitoasetuksen 2 luvun mukaiset liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA  
KOSKEVAT LIITETIEDOT
1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT
-  Yhtiön toiminimi on Piippo Oyj. Yhtiö on Suomessa vuonna 1979 perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö 

on merkitty Kaupparekisteriin y-tunnuksella 0596964-6. Yhtiön kotipaikka on Outokumpu ja yhtiön rekisteröity osoite on Sysmäjärventie 
3, 83500 Outokumpu.

-  Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kaksi täysin omistettua tytäryhtiötä, Piippo International Oy sekä venäläinen OOO 
PiippoRus. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse ja OOO PiippoRus:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole operatiivista 
liiketoimintaa.

2 ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT
-  Piippo Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännnön mukaisesti (FAS). Tilinpäätöksen erät on arvostettu alku-

peräisen hankintamenon perusteella. Hankintamenoon perustuva kirjanpitoarvo on tarvittaessa alennettu käypää arvoa vastaavaksi.
-  Vuoden 2014 alussa perustetun, Pietarissa sijaisevan, tytäryhtiön OOO PiippoRUS:n johdosta on laadittu ensimmäisen kerran konserni-

tilinpäätös kaudelta 1.1.-31.12.2014.
-  Emoyhtiön perustamat tytäryhtiöt on yhdistelty konsenitilinpäätökseen yhtiöiden perustamisesta lähtien. Konsernin keskinäinen osakkeen-

omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.  Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, voitonjako ja realisoitumattomat 
sisäiset katteet eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

-  Aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet  suunnitelman mu-
kaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa.

- Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon.
- Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen painotettua keskihintaa tai sitä alempaa jälleenhankintahintaa.
-  Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennä-

köiseen arvoonsa.
- Ulkomaiset saamiset on muutettu Suomen rahaksi käyttäen tilinpäätöspäivän keskikurssia.
- Tytäryrityksen tuloslaskelma on muutettu Suomen rahaksi tilikauden keskikurssiin ja tase tilinpäätöshetken keskikurssiin.
- Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

3 JAKSOTUSPERIAATTEET JA –MENETELMÄT
-  Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden  hankintamenot  poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukai-

sesti. Suunnitelman mukaisissa poistoissa huomioidaan tilikaudella hankitun omaisuuden hankinta-ajankohta.

Käyttöomaisuushyödyke Arvioitu pitoaika/vuotta Poistoprosentti ja poistomenetelmä

Kehittämismenot 5 20 % tasapoisto

Asfaltointi 10 10 % tasapoisto

Patentti 5 20 % tasapoisto

Atk-ohjelma 5 20 % tasapoisto

Rakennukset 5–25 10 % tasapoisto

Koneet ja kalusto 5–10 5–10 v tasapoisto

Tuotannon koneet ja kalusto 5–20 5–20 v tasapoisto

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tuotekehitysmenojen se osa, joka kohdistuu uusiin kaupallisesti hyödynnettävissä oleviin tuotteisiin, aktivoidaan ja esitetään kohdassa 
”Aineettomat hyödykkeet” ja poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan, enintään viidessä vuodessa.

- Emoyhtiön lainasaamiset  sisältää lyhytaikaisen lainan OOO Piippo RUS:lle.
-  Valuuttatermiiniä käsitellään yksiselitteisesti valuuttamääräisten myyntisaamisten suojaavana instrumenttina KPL:n 5: 2 mukaisella 
   nettomenettelyllä.
- Suojattujen myyntisaamisten määrä 31.12.2017 oli 0 euroa.

4 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Jäljellä oleva hankintameno 1.1.  383 688    383 826    383 688    383 826   

Tilikauden lisäykset  62 865    45 241    62 865    27 721   

Suunnitelman mukainen poisto -42 937   -27 859   -42 937   -27 859   

Jäljellä oleva hankintameno 31.12.  403 616    401 209    403 616    383 688   

7 SAAMISET JA KONSERNI 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Myyntisaamiset 31.12.  1 731 745    1 205 101    1 548 920    1 073 355   

Myyntisaamiset konsernilta 31.12. 0,00 0,00  734 387    490 468   

Lainasaamiset konserni 31.12. 0,00 0,00  367 128    396 559   

Saamiset konserni 31.12  1 731 745    1 205 101    2 650 434    1 960 383   

8 SIIRTOSAAMISET JA MUUT SAAMISET 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Siirtosaamiset  130 070    125 399    130 070    127 427   

Verosaamiset  50 235    48 505    90    32 133   

Maksetut ennakot  147 781   0,00 6 696,70 0,00 

Muut saamiset  171 015    558 593    179 877    342 511   

Siirtosaamiset 31.12.  499 101    732 497    316 733    502 070   

6 OSAKKEET JA OSUUDET 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Jäljellä oleva hankintameno 1.1.  7 621    7 621    55 530    55 530   

Tilikauden lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Osakkeet ja osuudet 31.12.  7 621    7 621    55 530    55 530   

5 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Jäljellä oleva hankintameno 1.1.  3 818 162    3 786 316    3 818 162    3 786 316   

Tilikauden lisäykset  316 472    366 969    316 472    366 969   

Suunnitelman mukainen poisto -368 276   -335 124   -368 276   -335 124   

Jäljellä oleva hankintameno 31.12.  3 766 358    3 818 162    3 766 358    3 818 162   

Koneiden ja laitteiden jäljellä oleva 
hankintameno

 2 988 920    3 081 059    2 988 920    3 081 059   
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11 SIIRTOVELAT 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Palkkavelat sivukuluineen  599 854    535 835    599 854    535 835   

Alv-velka 11 242 0,00 4 702,02 0,00 

Verovelka 58 831 0,00  58 831    21 033   

Muut siirtovelat  42 413    57 884    23 478    26 802   

Saadut ennakot  24 816    15 233   7 179 0,00 

Siirtovelat  31.12.  737 156    608 952    694 044    583 669   

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
9 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1.  600 000    600 000    600 000    600 000   

Osakepääoma 31.12.  600 000    600 000    600 000    600 000   

Muut rahastot 1.1. 2 045 603 2 045 603 2 045 603 2 045 603 

Muut rahastot 31.12.  2 045 603    2 045 603    2 045 603    2 045 603   

Tilikauden lisäykset  62 865    45 241    62 865    27 721   

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto 1.1.  4 421 314    4 055 143    3 599 009    3 271 837   

Osingonjako -336 114   -323 187   -336 114   -323 187   

Edellisten tilikausien voitto 31.12.  4 085 200    3 731 956    3 262 895    2 948 651   

Muuntoero 31.12. -20 475    44 875   0,00 0,00 

Tilikauden voitto  370 855    650 407    586 711    650 358   

Oma pääoma 31.12.  7 081 182    7 072 841    6 495 209    6 244 611   

Kertyneestä poistoerosta on siirretty konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan 944 229,60 euroa.

Laskelma jakokelpoisista varoista

Edellisten tilikausien voitto 31.12.  4 085 200    3 731 956    3 262 895    2 948 651   

Tilikauden voitto  370 855    650 407    586 711    650 358   

Muut rahastot  2 045 603    2 045 603    2 045 603    2 045 603   

Jakokelpoiset varat 31.12.  6 501 658    6 427 966    5 895 209    5 644 611   

Tilinpäätössiirtojen kertymä sisältää koneiden ja kaluston poistoeron.

10 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Kertynyt poistoero 0,00 0,00  1 180 287    1 180 287   

Poistoero  31.12. 0,00 0,00  1 180 287    1 180 287   

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
Konsernin laskennallista verovelkaa on oikaistu eliminointien verovaikutuksella.

12 LASKENNALLINEN VEROVELKA 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Laskennallinen verovelka  222 425    241 119   0,00 0,00 

Laskennallinen verovelka 31.12.  222 425    241 119   0,00 0,00 

16 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Muut henkilöstöön liittyvät kulut  216 531    150 144    188 749    135 698   

Sähkö, lämmitys ja vesi  447 193    463 112    447 193    460 322   

Toimitilat  119 714    116 936    116 472    116 936   

Markkinonti  132 041    123 241    130 474    112 821   

Asiantuntijat  408 505    299 033    389 342    276 058   

Muut kulut  527 462    490 521    484 334    472 973   

Liiketoiminnan kulut yhteensä  1 851 444    1 642 986    1 756 563    1 574 808   

- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2017 yhteensä 262 147 (226 217)  euroa.
- Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 93 (84) henkilöä, josta emoyhtiön palveluksessa 90 (82) henkilöä.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot
- Tilintarkastajille varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat tilikaudella  10 391 (10 134) euroa.
- Palkkiot muista tehtävistä tilikaudella olivat 1 473 (1 496) euroa.

15 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Suunnitelman mukaiset poistot  411 212    362 982    411 212    362 982   

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä  411 212    362 982    411 212    362 982   

13 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Myynti kotimaahan  4 488 725    3 892 558    4 488 725    3 892 558   

Vientimyynti  12 855 886    12 830 046    11 347 445    11 167 168   

Yhteensä  17 344 611    16 722 604    15 836 170    15 059 726   

14 HENKILÖSTÖ JA 
LÄHIPIIRIÄ KOSKEVAT TIEDOT 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Aktivoidut henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0,00 

Palkat ja palkkiot  3 207 260    2 972 678    3 129 844    2 895 436   

Palkat ja palkkiot yhteensä  3 207 260    2 972 678    3 129 844    2 895 436   

Henkilösivukulut

Eläkekulut  566 584    537 159    555 206    539 762   

Muut henkilösivukulut  121 863    145 583    117 036    136 749   

Palkat, palkkiot ja sivukulut  3 895 707    3 655 420    3 802 087    3 571 947   

Kehittämismenojen vähentämisen jälkeen emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 5 616 618 euroa (5 343 611 euroa).
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18 KONSERNIYHTIÖT

Nimi Konsernin omistusosuus Konsernin omistusosuus Kotipaikka

Piippo Oy Emo Emo Outokumpu, Suomi

Piippo International Oy 100 % 100 % Outokumpu, Suomi

OOO PiippoRUS 100 % 100 % Pietari, Venäjä

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

17 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2017 KONSERNI 2016 KONSERNI 2017 EMOYHTIÖ 2016 EMOYHTIÖ

Korkotuotot  4 292    723    331    723   

Korkotuotot konserni  29 125   -846    29 125    20 908   

Rahoituksen kurssivoitot  57 671    54 850    3 238    52 537   

Korkotuotot  91 087    54 727    32 694    74 168   

Korkokulut -69 642   -53 193   -36 571   -54 039   

Listautumisanti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rahoituksen kurssitappiot -107 443   -28 915   -63 722   -18 870   

Takausprovisiot, muut rahoituskulut -20 332   -17 395   -20 332   -17 395   

Korkokulut -197 417   -99 503   -120 626   -90 304   

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -106 329   -44 776   -87 931   -16 136   

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain

Vieraan pääoman erittely Velan  
määrä

Kiinteistö-  
kiinnitykset

Yritys- 
kiinnitykset

Muut  
vakuudet

Vakuudet 
yhteensä

Rahalaitoslainat  3 150 967    593 600    218 644    739 500    1 551 744   

Yhteensä  3 150 967    593 600    218 644    739 500    1 551 744   

- Yrityksellä ei ole lainoja, jotka erääntyvät yli 5 vuoden kuluttua. 
-  Muissa vakuuksissa esitettyjen osamaksuvelkojen vakuutena on osamaksulla hankittu kalusto ja vakuusarvona on esitetty jäljellä olevan 

osamaksuvelan saldo.

Muut vastuusitoumukset
- Emoyhtiöllä on määräaikainen vuokrasopimus 1.10.2027 saakka, jonka sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu on 1 161 517 euroa.
- Pankkitakauksen vastasitoumus  8 500 euroa.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
- Annetut pantit: 21 301 euroa

KESKEISET TUNNUSLUVUT
TUNNUSLUVUT KONSERNI  

2017
KONSERNI  

2016
KONSERNI  

2015
EMOYHTIÖ  

2017
EMOYHTIÖ  

2016
EMOYHTIÖ  

2015

Liikevaihto, t€  17 345    16 723    15 876    15 836    15 060    13 682   

Liikevaihdon muutos, % 3,7 5,3 2 5,2 10 -5 

Kannattavuus

Käyttökate, t€  994    1 206    963    1 236    1 168    1 079   

Käyttökate, % liikevaihdosta 6 7 6 8 8 8 

Liiketulos, t€  583    843    617    825    805    733   

Liiketulos, % liikevaihdosta 3 5 4 5 5 5 

Tilikauden tulos, t€  371    650    233    587    650    334   

Tulos, % liikevaihdosta 2 4 1 4 4 2 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6 9 6 8 9 8 

Oman pääoman tuotto, % 5 9 3 8 9 6 

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste, % 55 57 54 56 57 54 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18 19 22 20 21 25 

Osakemarkkinoiden tunnusluvut

Osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä 1292747 1292747 1292747 1292747 1292747 1292747

Osakekohtainen tulos, € 0,29 0,50 0,18 0,45 0,50 0,28 

Osinkojen tunnusluvut1

Osakekohtainen osinko, € 0,00 0,26 0,25 0,00 0,26 0,25 

Osakekohtainen oma pääoma, € 5,48 5,47 5,17 5,02 4,83 4,58 

Osinko tuloksesta, % 0 52 138 0 52 97 

Efektiivinen osinkotuotto, % 0 4 5 0 4 5 

Henkilöstö keskimäärin 93 84 79 90 82 78 
1: hallituksen ehdotus osingoksi 2017

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Liiketulos, % liikevaihdosta = Liikevoitto  /  Liikevaihto * 100

SijoItetun pääoman tuotto (ROI), % = ( Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  + rahoituskulut  ) / ( Taseen loppusumma - korottomat velat  

  keskimäärin ) * 100

Oman pääoman tuotto (ROE), % =  ( Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja - verot )  /  ( Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus ) * 100

Omavaraisuusaste, % =  ( Oma pääoma + poistoero * (1-veroaste))  /  ( Taseen loppusumma  - saadut ennakot) * 100

Suhteellinen velkaantuneisuus, % =   Korolliset velat  / Liikevaihto * 100

Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos  / Osakkeiden lkm kauden päättyessä

Osakekohtainen oma pääoma =  Oma pääoma kauden lopussa  / Osakkeiden lkm kauden päättyessä

Osinko tuloksesta % =  (Osakekohtainen osinko * Osakkeiden lkm kauden päättyessä) / Tilikauden tulos * 100

Efektiivinen osinkotuotto % =  (Osakohtainen osinko*osakkeiden lkm)/( markkina-arvo)*100

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN  
ALLEKIRJOITUS

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Heikki Tuomi
KPMG Oy Ab, tilintarkastaja, KHT

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lappeenrannassa 12.3.2018

KIRJANPITOKIRJAT
Tasekirja sidottuna kirjana ja tase-erittelyt nidottuna

Päiväkirjat  sähköisenä
Pääkirjat   sähköisenä
Tuloslaskelma, tilikohtainen sähköisenä
Tase, tilikohtainen  sähköisenä
Myyntireskontra  sähköisenä
Ostoreskontra  sähköisenä

TOSITELAJIT JA 
SÄILYTTÄMISTAPA
Pankkitositteet 710000 - 769999  paperitositteina
Myyntitositteet 300001 - 490000  sähköisenä
Ostotositteet 000001 - 299999  sähköisenä
Palkkatositteet 500000 - 599999  sähköisenä
Muistiotositteet 600000 - 699999  paperitositteina

Antti Piippo
hallituksen puheenjohtaja

Kari Hirvonen
hallituksen jäsen

Mikael Slotte
hallituksen jäsen

Lars-Olof Staffans
hallituksen jäsen

Helsingissä 9.3.2018

Jukka Keisanen
toimitusjohtaja
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LAUSUNTO
Olemme tilintarkastaneet Piippo Oyj:n (y-tunnus 0596964-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin 
että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia 
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa ”Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.” Olemme riippumat-
tomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja so-
veltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa 
tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastukses-
sa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skep-
tisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

—  Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi 
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, vää-
rentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

—  Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai 
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

—  Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä 
esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

—  Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan 
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan 
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. 
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

—  Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, 
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

—  Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koske-
vasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen 
ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintar-
kastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. Tilin-
päätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-
sämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa 
hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko 
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu 
toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Lappeenrannassa 12. maaliskuuta 2018
KPMG OY AB

Heikki Tuomi
KHT 

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Piippo Oyj:n yhtiökokoukselle tilinpäätöksen  
tilintarkastus 1.1.–31.12.2017
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