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Liikevaihto kasvoi 73% ja 
operatiivinen liikevoitto 52 %
47m€ liikevaihto (27m€ Q420)

2,6m€ operatiivinen liikevoitto (1,7m€ Q420)

Positiivinen kehitys kaikissa 
liiketoiminnoissa
Kaikki liiketoiminta-alueet saavuttivat 

tavoitteet, kannattavuutta heikensi mm. 

investoinnit kasvualustaan

Taloudellinen asema vakaa
Nettovelka / operatiivinen käyttökate 2,6x 

(strateginen tavoite 2-3x)

Omavaraisuusaste 24,3%

Rahoitusjärjestelyt 2/22
20m€ hybridilaina sekä 55m€ 

rahoituslimiitti- ja lainasopimus vahvistivat 

yhtiön taloudellista asemaa

Onnistunut päätös vuodelle 2021

3



Sievi-fuusio peruuntui

investoinnit compounder-toimintaan ja yhtiöihin jatkuivat

Compounder-toimintamalli

• Boreo 2.0-hanke käynnistettiin

Q3/21 aikana

• ”Lessons Learned” vuosilta 2020-

2021 toimintamallin kehittämiseksi

• Investoinnit konsernialustaan 

(henkilöstö, prosessit ja 

järjestelmät)

Katseet suunnattiin tulevaisuuteen

• Suunniteltu yhdistyminen ei saanut

riittävää tukea Sievi Capitalin

osakkeenomistajien keskuudessa

• Katseet käännettiin tulevaisuuteen ja 

yritysostovetoisen strategian

toteuttamiseen itsenäisenä

(3 yritysostoa helmikuussa 2022 ja 

rahoitusjärjestelyjen toteutus)
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Campus tampere

Investoinnit yhtiöiden tulevaisuuteen

• Uudet toimitilat Pirkkalaan siirtyvät 

syksyllä 2022 Machineryn 

työstökoneliiketoiminta, Milcon ja 

Yleiselektroniikan Tampereen 

toiminnot

Liiketoimintamallin kehitys etenee

2.0
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• Suomen liiketoiminnat (YE, Noretron, Milcon)
▪ Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani –

Yleiselektroniikan kannattavuus edellä vertailukautta
▪ Noretron Komponenttien toiminta vakautettiin Q3:n 

haasteiden jäleen
▪ Milconin vuodenlopetus oli onnistunut

• Venäjän liiketoiminnat
▪ Aiempien kvartaalien mukainen vahva päätös 

vuoteen 
▪ Ukrainan kriisi aiheuttaa merkittävää epävarmuutta 

Venäjän toimintaan, eikä vallitsevissa olosuhteissa 
liiketoiminnan jatkolle Venäjällä ole edellytyksiä 
osana Boreota

• Baltian liiketoiminnat
▪ Vakaa suoritus kaikissa maissa

• Komponenttien saatavuuden haasteet jatkuvat, 
kysyntänäkymät ovat positiiviset poislukien Ukrainan 
sotatilanteen aiheuttamat vaikutukset Venäjän toiminnoille

Kommentit – q4 2021 Liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto Q4 21 vs. Q4 20, (m€,%)

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti, Q4 21, (m€)
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Elektroniikka
Liikevaihto kasvoi merkittävästi, kannattavuus jäi vahvasta vertailukaudesta 
Allokaatiotilanne jatkuu, ukrainan kriisi vaikuttaa merkittävästi venäjän toimintaan

9% 6%



• Vahva kasvu vertailukauteen Machineryn orgaanisen 
kasvun siivittämänä

• Onnistunut vuoden päätös kaikilta Machineryn 
liiketoimintayksiköiltä (Voimantuotto, Työstököne ja 
Rakentamisen kalusto)

• Muottikolmion tulos jäi odotuksista kun talvituotteiden 
toimitukset venyivät ja myyntiä siirtyi alkaneeseen vuoteen

• Liiketoiminta-alueen kysyntänäkymät alkaneeseen vuoteen 
ovat kokonaisuutena positiiviset ja liiketoimintojen kehitys 
jatkuu 2021 vuoden aikana kirkastettujen 
toimintasuunnitelmien mukaisesti

• Liiketoiminta-aluetta vahvistettiin Pronius Oy:n 
yritysostolla, joka toteutui 1.3.2022.

Kommentit – q4 2021 Liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto Q4 21 vs. Q4 20, (m€,%)
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Tekninen kauppa
Liikevaihto ja kannattavuus kasvoi merkittävästi
Näkymät alkaneeseen vuoteen ovat positiiviset

Liikevaihdon jakauma yksiköittäin, Q4 21, (m€)

8%4%



• Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat merkittävästi. Sany-
liiketoiminnan ylösajo heikentää kannattavuutta.

• Putzmeister-liiketoiminta
▪ Suomessa ja etenkin Ruotsissa vahva viimeinen 

kvartaali ja merkittävä määrä konetoimituksia
▪ Virossa tuotteiden toimitukset siirtyivät vuodelle 2022 

– uusi toimitusjohtaja aloitti 1/2022

• Sany-liiketoiminta
▪ Myynti odotetulla tasolla kaikissa maissa

• Floby Nya Bilverkstad 
▪ Vahva lopetus vuoteen
▪ Tilauskirjat vahvat ja ulottuvat vuoteen 2023

• Betoniteollisuuden koneiden alustatoimitusten sekä 
maanrakennuskoneiden komponenttien 
saatavuushaasteet vaikuttavat edelleen toimitusten 
ajoituksiin

Kommentit – q4 2021 Liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto Q4 21 vs. Q4 20, (m€,%)

8

Raskas kalusto
Odotetun mukainen tulos ja päätös vuoteen – sany-toiminnan ylösajo heikensi kannattavuutta
Putzmeister-liiketoiminnan ja fnb:n tilauskirjat vahvat

Liikevaihdon jakauma MAANTIETEELLISESTI, Q4 21, (m€)

6%5%



• ESKP:n suoriutuminen jatkui lisääntyvistä 
kustannuspaineista huolimatta hyvänä

• Liikevaihto oli 1,1 m€ ja liikevoitto 12 %

• Vesterbacka Transport Oy:n yritysosto toteutui 1.3.2022 ja 
se vahvistaa ESKP:n 

• Konsernikustannukset olivat 0,6 m€ (0,2 m€), jotka 
kasvoivat konsernifunktioihin tehtyjen panostusten 
johdosta. 

• Raportoitua liikevoittoa alensi Sievi Capital -yhdistymiseen 
liittyvät transaktiokulut

Kommentit – q4 2021
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Muut toiminnot
Muissa toiminnoissa eskp ja konsernikustannukset, joita ei allokoida liiketoiminnoille 
ESKp:n tuloksentekokyky hyvällä tasolla

Liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto Q4 21, (m€,%)
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Kommentit
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Ukrainan kriisi
Tuomitsemme sodan jyrkästi - nykyolosuhteissa emme näe liiketoiminnan jatkolle Venäjällä 
edellytyksiä osana Boreota - arvioimme tilannetta ja vaadittavia toimenpiteitä 

Venäjän liiketoiminta osana boreota

• Olemme lähteneet arvioimaan tilannetta ja 
vaadittavia toimenpiteitä Venäjän elektroniikan 
komponenttijakeluliiketoiminnan näkökulmasta

• Osa merkittävistä länsimaisista 
toimittajistamme ja 
logistiikkakumppaneistamme ovat 
keskeyttäneet toimituksensa Venäjälle

• Arvioimme vaadittavia toimenpiteitä 
seuraavien päivien ja viikkojen aikana 
huomioiden henkilöstömme sekä 
olemassaolevat lait ja määräykset

• Näissä vallitsevissa olosuhteissa emme näe 
liiketoiminnan jatkolle Venäjällä edellytyksiä 
osana Boreota

• Osa elektroniikka-liiketoiminta-aluetta

• 4 paikallista yhtiötä, 6 toimistoa

• 142 työntekijää

• Konsernin Liikevaihdosta*

• Konsernin liikevoitosta*

• Boreon omistusosuus
Venäjän yhtiöistä

~23%

90%

* Huomioiden vuonna 2021 ja vuoden 2022 alun aikana tehdyt yritysostot ikään kuin ne 

olisivat toteutuneet 1.1.2021 

~15%

Henkilöstö 
maittain/alueittain 

31.12.2021

179

14239

55
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Liikevaihto, (m€) Operatiivinen liikevoitto, (m€,%)
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Q4 2021 | liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto
Liikevaihto kasvoi 73% ja operatiivinen liikevoitto 52 %

73% 
kasvu Q4/21 vs. Q4/20



Liikevaihdon kasvu q4 21 vs. Q4 20, (m€)

Liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen myötä
Q4 2021 | Liikevaihdon kasvu
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73% 
kasvu Q4/21 vs. Q4/20



liikevaihto, (m€)

liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminta-alueissa ja muissa toiminnoissa
Q4 2021 | liikevaihto | liiketoiminta-alueet

73% 
kasvu Q4/21 vs. Q4/20
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Operatiivinen liikevoitto, (m€)

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 52% vertailukaudesta
Teknisen kaupan ja raskaan kaluston kannattavuuden paranemisen ajurina

Q4 2021 | Operatiivinen liikevoitto | liiketoiminta-alueet

53% 
kasvu Q4/21 vs. Q4/20
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ESKP

Konserni



Nettovelka, (m€) & nettovelka/operatiivinen käyttökate, (x) Omavaraisuusaste, (%)
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Q4 2021| nettovelka ja omavaraisuusaste
Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2,6x – strategisen tavoitetason puolivälissä
2/22 tehty 20m€ hybridilaina ja 55m€ rahoitussopimus vahvistivat taloudellista asemaa

Strateginen tavoitetaso 2-3x



Osakekohtainen tulos, (€) Rahavirta, (m€) 
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Q4 2021| rahavirta ja osakekohtainen tulos
Vahva osakekohtainen tulos, Rahavirtaan vaikutti käyttöpääoman kasvu
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