


Toimitusjohtajan 
katsauksen sisällys



TUOTTEEMME OVAT PIENI
MUTTA RATKAISEVA OSA 
SADONKORJUUKETJUA



YHTIÖN MISSIO ON

TARJOTA ASIAKKAILLEEN 
TOIMIALANSA PARHAAT TUOTTEET JA 
PALVELUT, JOIDEN LOPPUKÄYTTÄJIÄ 

OVAT PERINTEISESTI KAIKKI 
MAANVILJELIJÄT JA MAATALOUDEN 

KONEURAKOITSIJAT. 



YHTIÖN VISIO ON OLLA 

HALUTUIN KUMPPANI 
KANSAINVÄLISILLÄ 

AGRIMARKKINOILLA JA OLLA 
LOPPUASIAKKAIDEN 

ENSISIJAINEN VALINTA. 







Toimialalla uusi agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana 
vuonna syyskuun loppuun.

Tästä johtuen yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä muuttaa yhtiön 
tilikauden vastaamaan jatkossa agrisesonkia.

Muutoksesta johtuen vuoden 2021 tilikausi oli poikkeuksellisesti vain 
yhdeksän kuukauden mittainen, alkaen tammikuussa ja päättyen syyskuun 
loppuun. 

YLEISTÄ



KATSAUS VUOTEEN 2021
Covid-pandemia aiheutti merkittäviä
erityisjärjestelyitä.

Yhtiö jatkoi aktiivisesti alkuvuoden aikana 
aloitettuja tarvittavia suojaustoimenpiteitä, joilla 
pyrittiin varmistamaan kaikkien osapuolien 
turvallisuus ja tuotantotoiminta.

Yhtiö onnistui varmistamaan toimintaansa hyvin
poikkeuksellisena aikana.



KATSAUS VUOTEEN 2021
Yhtiö sai vuoden alussa valmiiksi
paalauslankatuotannon automaatio- ja
robotiikkainvestoinnit tuotantolaitoksessaan
myöhästyneistä laitetoimituksista huolimatta.

Linjojen käyttöönotto toteutui suunnitellusti
alkuvuoden aikana ja tuotantomäärät saatiin
nostettua tavoitetasolle.



KATSAUS VUOTEEN 2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan vuodelta 
2021 ladattavissa kotisivuilta www.piippo.fi



Toimitusmäärät jäivät vertailukaudesta yhtiön
päätuoteryhmissä johtuen kolme kuukautta 
lyhyemmästä tilikaudesta vuonna 2021.

Päättynyt tilikausi oli poikkeuksellisesti vain 
yhdeksän kuukauden mittainen. Tästä syystä 
myös liikevaihto jäi vertailukaudesta.

KATSAUS VUOTEEN 2021



Liikevaihdon jakauma 2021; 14,8 M€*
*Poikkeuksellinen 9 kuukauden tilikausi

Yhtiö on arvionsa 
mukaan 

alan viidenneksi suurin 
paalausverkkojen 

valmistaja maailmassa.

7%

Tuotteet 
kaapeliteollisuuteen

11%

Kuluttajatuotteet (DIY)

82%

Agri, 
sadonkorjuutuotteet



Markkinoilla lopputuotteiden myyntihinnat olivat
korkealla tasolla paalausverkoissa ja -langoissa 
sekä kaapeliteollisuuden tuotteissa edelliseen 
kauteen nähden.

Yhtiön tuotteiden myyntihinnat seuraavat osittain 
raaka-aineiden hintakehitystä tietyllä viiveellä.

Yhtiön käyttämien raaka-aineiden hinnat olivat 
korkealla tasolla alkuvuoden 2021 jälkeen.

KATSAUS VUOTEEN 2021



KATSAUS VUOTEEN 2021

Vertailukauteen nähden raaka-aineiden hintojen
nousu ja kokonaiskustannusten kasvu vaikutti
liiketuloksen muodostumiseen.

Raaka-aineiden hintojen nousua ei saatu 
täysimääräisesti siirrettyä lopputuotteiden 
myyntihintoihin kesken kauden, joten sillä oli 
kannattavuutta heikentävä vaikutus.



KATSAUS VUOTEEN 2021

Yhtiö panosti kokonaisvaltaisesti kapasiteetin
käyttöasteen nostamiseen ja tuottavuuden
parantamiseen. Tämä nosti vaihto-omaisuuden arvoa
ja yhdessä merkittävän raaka-aineiden hintojen
nousun kanssa se vaikutti yhtiön käyttöpääoman
kasvuun.

Myös valmistuotevarasto on melko korkealla tasolla 
seuraavaan kauteen lähdettäessä. Raaka-aineen 
markkinahinnat ovat kuitenkin pysyneet korkealla 
edelleen, joten valmistuotteiden hintakilpailukykyä 
voidaan pitää hyvänä.



KATSAUS VUOTEEN 2021

Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
1.1.-30.9.2021 1.1.-30.9.2020 1.1.-30.9.2021 1.1.-30.9.2020

Liikevaihto 14 805 13 776 12 187 11 007

Liiketulos 309 327 75 17

% liikevaihdosta 2 % 2 % 1 % 0,2 %

Tulos ennen 
tilinpäätössiirtoja ja veroja

179 230 -51 -77

Omavaraisuusaste % 44 % 50 % 44 % 47 %

Oman pääoman tuotto % -1  % -3 % -2 % 2 %

Avainluvut
(1 000 euroa)



KULUVA VUOSI

Agrituotteiden toimitukset tilikaudella 2022 ovat käynnistyneet
yhtiön tavoitteiden mukaisesti.

Kysynnän paalausverkoissa nähdään jatkuvan hyvänä pitkällä
tähtäimellä ja tukevan osaltaan yhtiön strategiaa.

Kansainvälisellä markkinalla tuotteiden jakelijoiden
varastotasot ovat matalalla viime kauden kysynnästä
ja loppukauden varovaisuudesta johtuen. Tämä luo
pohjaa toimitusmäärän kasvulle lähitulevaisuudessa.



KULUVA VUOSI

Yhtiö on panostanut voimakkaasti kapasiteetin
käyttöasteen nostamiseen ja jatkuvaan tuottavuuden
parantamiseen.

Tuotannon onnistuminen ja
tuotantomäärien pysyminen nykyisellä hyvällä tasolla
tukee myyntitavoitteisiin pääsemistä.



ARVIO LÄHITULEVAISUUDEN 
KEHITYKSESTÄ

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen
paranevan 2022 tilikaudella edelliseen vuoteen
verrattuna.



80 VUODEN KASVUTARINA 
KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE



TARINA ALKOI 1942 LEMPÄÄLÄSSÄ, 
TUOTANTO OUTOKUMPUUN 1972



KIITOS

Piippo Oyj |Jukka Keisanen
Toimitusjohtaja
043 218 1245

jukka.keisanen@piippo.fi


