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Boreo Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021 

5.8.2021 kello 9:00 

 

Onnistunut vuosineljännes - liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto ennätystasolla 

Huhti-kesäkuu 2021  

• Liikevaihto kasvoi 44 %  36,0 milj. euroon (2020: 25,0).  

• Operatiivinen liikevoitto nousi 160 %  2,3 milj. euroon (2020: 0,9).  

• Liikevoitto nousi 2,2 milj. euroon (2020: 0,7). 

• Vapaa rahavirta oli -0,6 milj. euroa (2020: 2,4). Rahavirtaa heikensivät  käyttöpääoman kasvu ja ajallinen 

vaihtelu.  

• Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (2020: 0,13). 

• Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (2020: 0,07).  

 

Tammi-kesäkuu 2021  

• Liikevaihto kasvoi 65,0 milj. euroon (2020: 43,7 ja 2020 pro forma: 49,7).  

• Operatiivinen liikevoitto nousi 3,8 milj. euroon (2020: 2,0 ja 2020 pro forma: 2,0).  

• Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (2020: 0,9 ja 2020 pro forma: 0,8). 

• Vapaa rahavirta oli -0,7 milj. euroa (2020: 4,3). Rahavirtaa heikensivät käyttöpääoman kasvu ja ajallinen 

vaihtelu.  

• Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (2020: 0,44). 

• Osakekohtainen tulos oli 1,14 euroa (2020: 0,00). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti  (0,33 euroa/osake) 

kertaluontoinen Espoon pääkonttorin myyntivoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 

• Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy:n ja Teitteam Oy:n osto saatiin päätökseen 1.4.2021. Yhtiöt raportoidaan 

osana ”Muita toimintoja” - 1.4.2021 alkaen.  

• Milcon Oy:n osto saatiin päätökseen 1.6.2021. Milcon on yhdistelty osaksi Elektroniikka -liiketoiminta-

aluetta 1.6.2021 alkaen.  

 

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli 

Boreo julkisti 4.3.2021 uuden strategiansa ja strategiset taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2021-

2023. Boreon liiketoimintamallina on omistaa, hankkia ja kehittää B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja 

uuden julkistetun strategian pääpainopistealueet ovat: yritysostot, operatiivinen tehokkuus ja ihmiset & 

kulttuuri. 

Yhtiön  pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 ovat: 

• Vähintään 20 % keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella, 

• Vähintään 8 % operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa, 

• Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x (pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, 

sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä), ja 
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• Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko 

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon 

ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta. 

Tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavia muutoksia ja 

sen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, 

jollei toisin mainita. 
 

Avainluvut        

pro 
forma  

pro 
forma   

milj. euroa 
Q2 

2021 
Q2 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 2020 2020 Muutos 

Liikevaihto 36,0 25,0 44% 65,0 43,7 49% 65,0 49,7 31% 103,6 97,5 6% 

Operatiivinen 
liikevoitto 2,3 0,9 160% 3,8 2,0 88% 3,8 2,0 88% 5,8 5,9 -3% 

suhteessa 
liikevaihtoon, % 7% 4% 81% 6% 4% 45% 6% 4% 45% 6% 6% -1% 

Liikevoitto 2,2 0,7 220% 4,3 0,9 383% 4,3 0,8 443% 4,2 4,3 -3% 

Tulos ennen 
veroja 1,9 0,4 363% 3,8 0,4 838% 3,8 0,3 1150% 3,5 3,6 -2% 

Katsauskauden 
tulos 1,6 0,3 425% 3,1 0,2 1438% 3,1 0,1 2975% 2,7 2,7 0% 

Vapaa rahavirta -0,6 2.4 - -0,7 4,3 - -0,7 - - - 8,7 - 

 

 

Q2/2021 - Toimitusjohtaja Kari Nerg: 

Vuoden 2021 toinen vuosineljännes oli onnistunut Boreolle, joka julkaisi uuden nimensä ja strategiansa 

vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Konsernin taloudellinen tulos oli ennätystasolla, ja vahva epäorgaaninen 

ja liiketoiminnan  kasvu jatkui. Näkymät koko vuodelle vahvistuivat. 

Toisen vuosineljänneksen aikana tiedotetut yritysostot monipuolistivat liiketoimintojamme teollisuuden 

palveluihin (ESKP), elektroniikan komponenttien kokoonpanoon (Milcon) ja raskaiden ajoneuvojen 

päällerakentamiseen (FNB). Viimeisenä mainitun yritysoston myötä jatkoimme vuoden alussa 

aloittamaamme laajentumista Ruotsiin, ja metsäteollisuuden arvoketjun merkitys konsernin 

loppuasiakassegmenttinä vahvistui. Otimme vuosineljänneksen aikana myös ensimmäiset askeleemme 

liiketoimintojemme strategioiden kirkastamisessa ja investoimme Boreo-alustan kehittämiseen ja uuteen 

brändiin. Tiedotimme maaliskuussa 2021 arvioivamme vaihtoehtoja konsernin pääomarakenteen 

kehittämiseksi ja optimaalisia keinoja konsernin strategian toteuttamiseksi sekä omistaja-arvon luomiseksi. 

Tätä työtä jatkamme vuoden kolmannen kvartaalin aikana. 

Konsernin liikevaihto oli toisella neljänneksellä 36 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 2,3 miljoonaa 

euroa (7 % suhteessa liikevaihtoon). Molemmat olivat ennätystasolla ja merkittävästi vertailukautta 

paremmat. Konsernin rahoitusasema säilyi vakaana ja velkaisuus (nettovelka/operatiivinen käyttökate) 

asettamamme tavoitehaarukan (2-3x), puolivälissä. 

Elektroniikka-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 5 %, mutta suhteellinen kannattavuus 

heikkeni hieman. Vuoden ensimmäisen kvartaalin mukaisesti liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti 

allokaatiotilanteesta johtuvat toimitusten viivästymiset ja pidentyneet toimitusajat. Suomen ja Baltian 

liiketoimintojen kannattavuus oli vertailukautta korkeammalla tasolla, kun taas Venäjän toimintojen 

kannattavuus jäi vahvan vertailukauden alapuolelle. Yleiselektroniikan ja Noretronin tuloksiin vaikuttivat 

negatiivisesti kvartaalin aikana toteutetut varastotoimintojen ulkoistukset ja niistä aiheutuneet keskeytykset 

toimituksissa. Kesäkuun 2021 alusta konserniin konsolidoidun Milconin toiminta käynnistyi osana konsernia 
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odotetusti. Liiketoimintojen tilauskirjat jatkoivat kvartaalilla vahvistumistaan ja ovat poikkeuksellisen 

korkealla tasolla. Näkymät koko vuodelle ovat ennallaan.  

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alue ylitti toiselle vuosineljännekselle asettamamme tavoitteet ja 

kannattavuus oli erinomaisella 12 % tasolla. Machineryn Voimantuotto-liiketoiminnan tuotteiden kysyntä 

jatkui vahvana ja etenkin kone- ja laitevalmistajien myynnin lisääntyminen vaikutti Cummins- ja Kubota-

liiketoimintoihimme positiivisesti. Metallintyöstö-liiketoiminnan kysyntänäkymät paranivat kvartaalin aikana 

selvästi ja odotammekin yksiköltä paranevaa tulosvauhtia seuraavien kvartaalien aikana. Rakentamisen 

liiketoimintojen (Machineryn Rakentamisen kalusto ja Muottikolmio) liikevaihto nousi kausiluonteisesti 

edellistä kvartaalia korkeammalle tasolle ja rakentamisen yleinen positiivinen kysyntätilanne tuki niiden 

vahvaa kannattavuutta. Vahvistuneen kysyntätilanteen ja viimeisen vuoden aikana toteuttamiemme 

tehostamistoimenpiteiden tukemana, näkymät koko vuodelle vahvistuivat edellisestä kvartaalista. 

Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen toinen kvartaali jäi tuloksellisesti hieman odotuksistamme, kun sekä 

betoni- että maanrakennuskoneiden toimituksia siirtyi seuraaville kuukausille pidentyneistä toimitusajoista 

johtuen. Liiketoiminta-alueen näkymät kuluvalle vuodelle kuitenkin vahvistuivat uusien betoniteollisuuden 

koneiden tilausten ja maanrakennuskoneiden kysynnän piristymisen seurauksena. Strategisesti tärkeitä 

onnistumisia koimme Virossa, jossa teimme ensimmäiset merkittävät Putzmeister-tuotteiden kaupat. 

Globaalista komponenttipulasta johtuen betoniteollisuuden koneiden toimitusajat ovat poikkeuksellisen 

pitkät ja siten vuoden kolmannen kvartaalin alussa rakennamme pitkälti jo pohjaa vuodelle 2022. Sany-

liiketoiminnassa toimitusketju mahdollistaa viivästyksistä huolimatta lähes normaalin kaupankäynnin 

kuluvalle vuodelle. Katsauskauden viimeisenä päivänä tiedotettu FNB-yritysosto tulee vahvistamaan 

liiketoiminta-aluetta ja tuomaan uusia kyvykkyyksiä nykyliiketoimintoihin. Liiketoiminta-alueen strateginen 

kehitys ja skaalautuminen sekä maantieteellisesti että teollisesti on hyvä esimerkki liiketoimintamallimme 

toimivuudesta. 

Muissa toiminnoissa raportoitava kuljetuspalveluihin erikoistunut ESKP aloitti toimintansa osana konsernia 

odotetun vahvasti. Liikevaihto oli ennätystasolla ja historian mukainen hyvä kannattavuus jatkui. 

Tulevien kuukausien aikana tulemme panostamaan liiketoimintojemme strategioiden työstämiseen ja 

implementointiin, konsernin liiketoimintamallin ja hajautetun johtamisjärjestelmämme kehittämiseen sekä 

vahvistamaan organisaatiota strategiamme pääpainopistealueilla.  

Vaihtoehtoiset tunnusluvut  

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet 

määrittelevät vaihtoehtoiset tunnusluvut sellaisiksi historiallista tai tulevaa taloudellista suorituskykyä, 

taloudellista asemaa tai rahavirtoja koskeviksi tunnusluvuiksi, jotka eivät ole yrityksen soveltaman 

taloudellisen raportointiviitekehyksen määrittelemiä. Boreon tapauksessa tällaisen raportointiviitekehyksen 

muodostavat IFRS-standardit siinä muodossa, kuin ne on omaksuttu käyttöön EU:ssa asetuksen (EC) No 

1606/2002 mukaisesti.  

Boreo on esittänyt taloudellisessa raportoinnissaan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen 

osavuosikatsauksesta alkaen tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät perustu IFRS:ään (vaihtoehtoiset 

tunnusluvut). Vaihtoehtoiset tunnusluvut (sis. myös tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -

taloudelliset tiedot) eivät sisällä tiettyjä kertaluonteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, ja niiden 

tarkoituksena on kuvata liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta 

raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-

tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. 

Boreo katsoo vertailukelpoisten tunnuslukujen heijastavan paremmin yhtiön operatiivista suorituskykyä 

poistamalla normaalin liiketoiminnan ulkopuolelta lähtöisin olevien erien ja liiketapahtumien 

tulosvaikutuksen. 
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Puolivuotikatsauksen taulukoissa esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot on 

esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan maaliskuussa 2020 toteutuneen Machinery 

Group -yrityskaupan vaikutusta Boreo-konsernin historiallisiin taloudellisiin tietoihin. Pro forma-laskelmissa 

ei ole mukana 1.10.2020 lähtien konsolidoitu Muottikolmio Oy, 1.1.2021 lähtien konsolidoidut PM Nordic AB 

ja Sany Nordic AB, 1.4.2021 lähtien konsolidoidut Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy ja Teitteam Oy eikä 

1.6.2021 lähtien konsolidoitu Milcon Oy.  

Täsmäytyslaskelmat ja keskeisten IFRS-tunnuslukujen sekä vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat 

esitetään myöhemmin tässä raportissa.  

Konsernin avainluvut 

Avainluvut        

pro 
forma  

pro 
forma   

milj. euroa 
Q2 

2021 
Q2 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 2020 2020 Muutos 

Liikevaihto 36,0 25,0 44% 65,0 43,7 49% 65,0 49,7 31% 103,6 97,5 6% 

Operatiivinen 
liikevoitto 2,3 0,9 160% 3,8 2,0 88% 3,8 2,0 88% 5,8 5,9 -3% 

 suhteessa 
liikevaihtoon, % 7% 4% 81% 6% 4% 45% 6% 4% 45% 6% 6% -1% 

Liikevoitto 2,2 0,7 220% 4,3 0,9 383% 4,3 0,8 443% 4,2 4,3 -3% 

Tulos ennen 
veroja 1,9 0,4 363% 3,8 0,4 838% 3,8 0,3 1150% 3,5 3,6 -2% 

Katsauskauden 
tulos 1,6 0,3 425% 3,1 0,2 1438% 3,1 0,1 2975% 2,7 2,7 0% 

Vapaa rahavirta -0,6 2,4 - -0,7 4,3 - -0,7 - - - 8,7 - 

             

Omavar.aste, % 25,5% 25,5% - 25,5% 25,5% - 25,5% - - - 27,7% - 

Nettovelka 32,8 21,2 - 32,8 21,2 - 32,8 - - - 19,8 - 

Nettovelan 
suhde 
edeltävän 12 
kuukauden 
oper.käyttö-
katteeseen* 2,6 - - 2,6 - - 2,6 - - - 2,0 - 

             

Henkilöstö 
keskimäärin 366 336 - 366 336 - - - - 352 352 - 

Henkilöstö 
kauden 
lopussa** 371 335 11% 371 335 - - -  335 335 - 

             

Operatiivinen 
osakekohtainen 
tulos, euroa 0,57 0,13 339% 0,92 0,44 109% 0,92 0,4 119% 1,55 1,54 1% 

Osakekohtainen 
tulos, euroa 0,53 0,07 657% 1,14 0,00 - 1,14 -0,02 - 0,91 0,91 0% 

Osakekohtainen 
vapaa rahavirta, 
euroa -0,23 0,62 -137% -0,29 1,67 -117% -0,29 - - - 3,41 - 

*Uusi tunnusluku, jonka raportointi aloitettiin Q1/2021. Laskettu rahoittajien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tunnusluvun 

laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa. 

** Uusi tunnusluku, jonka raportointi aloitettiin Q2/2021. Henkilöstömäärä kauden lopussa kuvaa paremmin konsernin henkilöstömäärän kehitystä 

yritysostovetoisessa strategiassa.  
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Vuoden 2021 alussa toteutetun PM Nordic AB:n ja Sany Nordic AB:n hankinnan jälkeen konsernin 

liiketoiminta-aluejakoa täsmennettiin. Vuoden alusta konsernilla on ollut kolme raportoitavaa liiketoiminta-

aluetta: Elektroniikka, Tekninen kauppa sekä Raskas kalusto, johon kuuluvat PM Nordic AB ja Sany Nordic AB 

sekä aiemmin osana Machinery -liiketoiminta-aluetta raportoidut Tornokone Oy sekä Suomen ja Viron Sany-

liiketoiminnat. Liiketoiminta-alueiden lisäksi ”Muissa toiminnoissa” esitetään toisen neljänneksen aikana 

hankitut Etelä-Suomen Kuriiripalvelut Oy:n ja Teitteam Oy:n (yhdessä ”ESKP”) luvut sekä konsernihallintoon 

liittyvät yhteiset kustannukset, joita ei kohdisteta liiketoiminta-alueille. 

Vuoden toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi 36,0 milj. euroon (2020: 25,0), josta 5,9 milj. euroa 

oli liiketoiminnan kasvua.  Muottikolmio-, PM Nordic ja Sany Nordic, ESKP- sekä Milcon-yritysostot kasvattivat 

liikevaihtoa 5,1 milj. eurolla. Venäjän ruplan kurssimuutos heikensi liikevaihtoa noin 1,0 milj. euroa ja 

vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto oli noin 37,0 milj. euroa. Elektroniikka-liiketoiminta-alueen 

liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 15,5 milj. euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto nousi 16,5 

milj. euroon. Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueen toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 4,2 milj. 

euroa ja oli 12,2 milj. euroa.  Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti Muottikolmion hankinta sekä 

Machineryn Voimantuoton ja Rakentamisen kaluston -liiketoimintojen kasvanut kysyntä. Raskas kalusto -

liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä edellisvuodesta Ruotsiin laajentumisen ja Viron 

toimintojen käynnistämisen seurauksena.  

 

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto kasvoi 65,0 milj. euroon (2020: 43,7 ja pro 

forma: 49,7). Liiketoiminnan kasvu oli 5,6 milj. euroa ja yrityshankinnat kasvattivat liikevaihtoa 15,7 milj. 

euroa. Ruplan heikkeneminen alensi liikevaihtoa noin 2,1 milj. euroa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein 

liikevaihto oli noin 67,1 milj. euroa. Liiketoiminta-alueista Elektroniikan raportoitu liikevaihto kasvoi 0,2 milj. 

euroa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 32,4 milj. euroa. Teknisen kaupan liikevaihto kasvoi 

11,7 milj. euroa vertailukauden raportoituun liikevaihtoon johtuen pääosin Machineryn sekä Muottikolmion 

hankinnoista sekä liiketoiminnan  kasvusta. Vertailukauden pro forma -liikevaihtoon kasvua oli 5,7 milj. 

euroa. Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8,5 milj. euroa vertailukaudesta johtuen 

pääosin Ruotsin yrityshankinnoista.    

Liikevaihto, liiketoiminta-alueet Q2 ja H1    

pro 
forma  

pro 
forma  

milj. euroa 
Q2 

2021 
Q2 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 2020 2020 

Elektroniikka 15,5 14,8 5% 30,3 30,1 0% 30,3 30,1 0% 60,6 60,6 

Tekninen kauppa 12,2 8,0 52% 21,1 9,4 124% 21,1 15,4 37% 32,7 28,2 

Raskas kalusto 7,4 2,2 235% 12,6 4,1 207% 12,6 4,2 199% 10,3 8,7 

Muut toiminnot 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - - - 

Yhteensä 36,0 25,0 44% 65,0 43,7 49% 65,0 49,7 31% 103,6 97,5 

Taulukossa esitetyt vuoden 2020 vertailuluvut on oikaistu vastaamaan nykyistä konsernirakennetta. Tornokone Oy ja Machinery Oy:n raskaan 

kaluston osastot, jotka 2020 raportoitiin osana Teknisen kaupan liiketoiminta-aluetta, ovat vertailtavuuden vuoksi esitetty Raskas kalusto-

liiketoiminta-alueen 2020 luvuissa.  

Konsernin liikevaihto jakaantui vuoden toisella neljänneksellä maantieteellisesti seuraavasti: liikevaihto 

Suomessa oli 23,9 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisvuoden toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon 51 % 

(ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 59 %). Sekä toisen neljänneksen että ensimmäisen 

vuosipuoliskon liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Machineryn hankinnasta vuoden 2020 ensimmäisellä 

neljänneksellä ja Muottikolmion hankinnaista vuoden 2020 lokakuussa sekä ESKP ja Milcon yritysostoista 

vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Ruotsin liikevaihto toisella neljänneksellä (2,6 milj. euroa) ja 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla (6,4 milj. euroa) koostuu vuoden 2021 alussa hankituista PM Nordicista ja 

Sany Nordicista. Baltian liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 0,7 milj. euroa ja oli toisella neljänneksellä 3,8 milj. 

euroa (ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 9 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna). 

Venäjän liiketoimintojen euromääräinen liikevaihto laski 0,2 milj. euroa heikentyneestä ruplasta johtuen ja 
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oli toisella vuosineljänneksellä 5,8 milj. euroa. Ruplan heikkeneminen vaikutti myös ensimmäisen 

vuosipuoliskon liikevaihtoon, joka niin ikään laski viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  

Liikevaihto maantieteellisesti    pro forma   

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 Muutos H1 2021 H1 2020 Muutos H1 2020 2020 Muutos 

Suomi 23,9 15,8 51% 40,3 25,4 59% 66,7 60,6 10% 

Ruotsi 2,6 - - 6,4 - 0% 0,0 0,0 - 

Baltia 3,8 3,1 21% 7,3 6,7 9% 13,8 13,8 0% 

Venäjä 5,8 6,0 -3% 11,0 11,6 -5% 23,1 23,1 0% 

Yhteensä 36,0 25,0 44% 65,0 43,7 49% 103,6 97,5 6% 

 

Vuoden toisella neljänneksellä konsernin operatiivinen liikevoitto kasvoi 160 % ja oli 2,3 milj. euroa (2020: 

0,9). Operatiivinen liikevoittoprosentti oli 7 % (2020: 4 %). Konsernin liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (2020: 0,9). 

Raportoitu liikevoitto sisälsi kertaluonteisia yritys- ja rakennejärjestelyihin liittyviä vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavia kustannuksia 0,1 milj. euroa. Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta 

konsernin liikevoittoon. Elektroniikka-liiketoiminta-alueen operatiivinen liikevoitto vuoden toisella 

neljänneksellä oli 1,0 milj. euroa (2020: 1,1) ja sitä vastaava liikevoittoprosentti oli 6 % (2020: 7 %). Tekninen 

kauppa -liiketoiminta-alueen operatiivinen liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 1,5 milj. euroa. Liikevoiton 

kasvuun vaikuttivat positiivisesti Machineryssä tehdyt tehostustoimet sekä Voimantuoton ja Rakentamisen 

kaluston kasvanut kysyntä. Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen operatiivinen liikevoitto oli 0,3 milj. euroa 

(2020: 0,2). Muiden toimintojen operatiivinen liikevoitto oli -0,4 milj. euroa koostuen huhtikuussa 2021 

hankitun ESKP:n 0,1 milj. euron liikevoitosta ja 0,5 milj. euron (2020: 0,2) suuruisista konsernihallintoon 

liittyvistä kustannuksista.  

 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin operatiivinen liikevoitto oli 3,8 milj. euroa (2020: 2,0), jossa kasvua 

oli 90 % vertailukaudesta. Konsernin liikevoitto kasvoi 4,3 milj. euroon edellisvuoden 0,9 milj. eurosta. 

Raportoitu liikevoitto sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nettomääräisesti yhteensä 0,6 milj. 

euroa, jossa kertaluonteiset yritys- ja rakennejärjestelyihin liittyvät kustannukset olivat yhteensä 0,2 milj. 

euroa sekä Olarinluoman toimistorakennuksen myyntivoitto 0,8 milj. euroa. Elektroniikan, Teknisen kaupan 

ja Raskaan kaluston liiketoiminta-alueiden liikevoitot - 2,1 milj. euroa (2020: 2,0), 1,9 milj. euroa (2020: -0,1) 

ja 0,5 milj. euroa (2020: 0,3) kasvoivat kaikki edellisestä vuodesta. Muiden toimintojen operatiivinen 

liikevoitto oli -0,7 milj. euroa, josta ESKP:n operatiivinen liikevoitto 0,1 milj. euroa. Liiketoimintayksiköille 

allokoimattomat konsernihallintoon liittyvät kustannukset olivat 0,8 milj. euroa (2020: 0,2). 

Operatiivinen liikevoitto, liiketoiminta-alueet Q2 ja H1   

pro 
forma  

pro 
forma  

milj. euroa 
Q2 

2021 
Q2 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 2020 2020 

Elektroniikka 1,0 1,1 -9% 2,1 2,0 6% 2,1 2,0 6% 4,5 4,5 

Tekninen kauppa 1,5 -0,2 - 1,9 -0,1 - 1,9 -0,1 - 1,2 1,2 

Raskas kalusto 0,3 0,2 27% 0,5 0,3 67% 0,5 0,3 67% 0,5 0,5 

Muut toiminnot -0,4 -0,2 88% -0,7 -0,2 244% -0,7 -0,2 244% -0,4 -0,4 

Yhteensä 2,3 0,9 160% 3,8 2,0 90% 3,8 2,0 90% 5,8 5,9 

Taulukossa esitetyt Q2 2020 ja pro forma 2020 -luvut on oikaistu vastaamaan nykyistä konsernirakennetta. Tornokone Oy ja Machinery Oy:n raskaan 

kaluston osastot, jotka 2020 raportoitiin osana Teknisen kaupan liiketoiminta-aluetta, ovat vertailtavuuden vuoksi esitetty Raskas kalusto -

liiketoiminta-alueen 2020 vertailuluvuissa. Liiketoiminta-alueille kohdistettavien kustannusten allokointiperiaatetta on muutettu Q1/21 jälkeen ja 

vertailukaudet on päivitetty vastaavasti.    
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Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

pro 
forma  

pro 
forma  

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020  H1 2021 H1 2020  2020 2020 

Liikevoitto 2,2 0,7  4,3 0,9  4,2 4,3 

Rakennejärjestelyt 0,0 -0,1  -0,1 -0,3  -0,5 -0,5 

Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,1 -0,1  -0,1 -0,9  -1,2 -1,2 

Rakennuksen myynti 0,0 -  0,8 -  - - 

Operatiivinen liikevoitto 2,3 0,9  3,8 2,0  5,8 5,9 

 

Taloudellinen asema 

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa konsernin korollisen nettovelan määrä oli 32,8 milj. euroa 

(Q2 2020: 21,2 ja Q4 2020: 19,8), josta IFRS 16 -vastuiden vaikutus oli 4,6 milj. euroa (Q2 2020: 3,8 ja Q4 

2020: 2,6). Nettovelan kasvu vuoden 2020 lopusta johtuu pääosin PM Nordicin ja Sany Nordicin sekä Etelä-

Suomen Kuriiripalvelun ja Teitteamin yritysostojen rahoittamisesta vieraalla pääomalla sekä pääkonttorin 

siirtymisestä omasta toimistotilasta vuokratiloihin.  Nettovelan suhde edellisen kahdentoista kuukauden 

operatiiviseen käyttökatteeseen oli 2,6 (Q4 2020: 2,0). 

Maaliskuun 2021 lopussa emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 19,2 milj. euroa (Q2 2020: 

14,3 ja Q4 2020: 15,6), josta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettujen suunnattujen osakeantien 

vaikutus oli 1,4 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 25,5 % (Q2 2020: 25,5 % ja Q4 2020: 27,0 %) ja 

konsernitaseen loppusumma oli 86,4 milj. euroa (Q2 2020: 64,2 ja Q4 2020: 65,0).  

Rahavirta 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisen kvartaalin aikana -0,3 milj. euroa (2020: 2,6). Rahavirtaan vaikutti 

negatiivisesti käyttöpääoman kasvu ja ajallinen vaihtelu erityisesti Teknisen kaupan ja Raskaan kaluston 

liiketoiminnoissa. Varastotasoja kasvatettiin, jotta varmistettiin kyky palvella asiakkaita vuoden toisen 

vuosipuoliskon aikana. Vertailukaudella liiketoiminnan nettorahavirrassa näkyi positiivisesti käyttöpääoman 

vapautuminen varastoista Covid-19 pandemian vaikutuksesta. Vapaa rahavirta oli -0,6 milj. euroa (2020: 2,4) 

ja osakekohtainen vapaa rahavirta oli -0,23 euroa (2020: 0,62). Rahavirta investointien jälkeen oli -3,7 milj. 

euroa, jossa yrityshankintojen vaikutus oli nettomääräisesti 3,3 milj. euroa.  

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,3 milj. euroa (2020: 4,6 milj. euroa). 

Rahavirtaan vaikutti negatiivisesti käyttöpääoman kasvu ja ajallinen vaihtelu Teknisen kaupan ja Raskaan 

kaluston lisäksi Elektroniikka liiketoiminta-alueessa, jossa elektroniikkateollisuuden allokaatiotilanne sitoi 

pääomia. Vertailukaudella liiketoiminnan nettorahavirrassa näkyi positiivisesti käyttöpääoman 

vapautuminen varastoista Covid-19 pandemian vaikutuksesta.  Vapaa rahavirta oli -0,8 milj. euroa (2020: 4,3) 

ja osakekohtainen vapaa rahavirta oli -0,29 euroa (2020: 1,67). Rahavirta investointien jälkeen oli -8,6 milj. 

euroa, jossa yrityshankintojen vaikutus oli nettomääräisesti 9,6 milj. euroa.  

Konsernin rahavarat raportointikauden lopussa olivat 7,0 milj. euroa (Q2 2020: 8,4 ja Q4 2020: 8,7).  

Toisen vuosineljänneksen aikaiset keskeiset tapahtumat  

1.4.2021 Boreo Oyj tiedotti ostavansa Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy:n ja Teitteam Oy:n (”Yhtiöt”) koko 

osakekannat 3,2 milj. euron velattomalla kauppahinnalla ja yhdistelevänsä yhtiöt osaksi konsernia 1.4.2021 

lähtien. Yhtiöt tullaan Q2 2021 lähtien raportoimaan ”Muissa toiminnoissa”. Kaupan toteutushetkellä Boreo 

toteutti uusilla liikkeeseen laskettavilla 12 500 osakkeella suunnatun osakeannin yhtiöiden myyjälle Mika 

Erkkilälle. 

15.4.2021 pidetyssä Boreo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin esityslistan mukaisesti vahvistaa 

edellistilikauden tilinpäätös, päätettiin maksaa osinkoa 0,40 euroa/osake kahdessa tasaerässä. 

Yhtiökokouksessa päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 
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2020. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi jäsentä ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen 

Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-

Koskinen. Yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomalle hallituksen puheenjohtajalle 

päätettiin maksaa palkkiona 4000 euroa kuukaudessa ja yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta 

riippumattomalle hallituksen jäsenelle 2000 euroa kuukaudessa. Päätettiin maksaa lisäksi yhtiön 

suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomalle hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle 500 euron 

suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Päätettiin, että 

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi palkkiota 1000 euroa kuukaudessa 

ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi palkkiota 500 euroa 

kuukaudessa. Päätettiin, että kuukausipalkkioiden yhteismäärästä noin 40 prosenttia maksetaan yhtiön 

osakkeina ja noin 60 prosenttia rahana. Tilintarkastajaksi valittiin Moore Rewinet Oy päävastuullisena 

tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 516 200 

annettavasta osakkeesta, mikä vastaa 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä 

sekä hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkaiden ostosta määrältään enintään 258 100 osaketta, 

mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Valtuutukset ovat 

voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.   

20.5.2021 Boreo Oyj tiedotti ostavansa Milcon Oy:n (”Milcon”) koko osakekannan yhtiön toimitusjohtajalta 

ja omistajalta Janne Korpiselta noin 1,25 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla jakaantuen 

käteismaksuun ja 10 000 osakkeen suuruiseen suunnattuun osakeantiin Janne Korpiselle. Yrityshankinta 

rahoitettiin konsernin kassavaroilla.  

1.6.2021 Boreo Oyj tiedotti saaneensa päätökseen Milcon Oy:n yritysoston ja toteuttaneensa kaupan 

yhteydessä suunnitellun suunnatun osakeannin.  

30.6.2021 Boreo Oyj tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Floby Nya Bilverkstad 

AB:n (”FNB”) koko osakekannan velattomalla noin 40 milj. Ruotsin kruunun kauppahinnalla yhtiön omistajilta 

Hasse Erikssonilta ja Magnus Thorildilta. Kauppa toteutetaan käteismaksulla sekä noin kuuden milj. kruunun 

suunnatulla osakeannilla myyjille. Kiinteän kauppahinnan lisäksi Boreo voi maksaa enintään 15 milj. kruunun 

suuruisen kauppahinnan perustuen yhtiön liiketoiminnan kehitykseen vuosina 2022–2024. Kaupan 

arvioidaan toteutuvan 1.9.2021 ja yhtiö tullaan raportoimaan osana Raskas kalusto -liiketoiminta-aluetta. 

Liiketoiminta-alueet 

Vuoden 2021 alusta lähtien konsernilla on ollut kolme liiketoiminta-aluetta: Elektroniikka, Tekninen kauppa 

ja Raskas kalusto. Uusi Raskas kalusto -liiketoiminta-alue muodostui PM Nordicin ja Sany Nordicin hankinnan 

jälkeen ja siihen on yhdistelty Tornokone Oy sekä Suomen ja Viron Sany-liiketoiminnot. Liiketoiminta-

alueiden lisäksi ”Muissa toiminnoissa” esitetään toisen neljänneksen aikana hankitut Etelä-Suomen 

Kuriiripalvelut Oy:n ja Teitteam Oy:n (yhdessä ”ESKP”) luvut sekä konsernin yhteiset kustannukset, joita ei 

kohdisteta liiketoiminta-alueille. 

Liiketoiminta-alueiden muutoksesta johtuen aiemmin Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueelle kohdistettu 

liikearvo on kohdistettu uudelleen liiketoiminta-alueiden välillä siirtyneiden yhtiöiden liikevaihdon 

suhteessa. 

Elektroniikka-liiketoiminta-alue 

Elektroniikka -liiketoiminta-alue koostuu ammattilaiselektroniikan komponenttien jakelua ja kokoonpanoa 

harjoittavista yhtiöistä. Yhtiöt toimivat maailman johtavien päämiesten edustajina Suomessa, Venäjällä ja 

Baltian maissa. Päämiehille ja asiakkaille yhtiöt tarjoavat varastointi- ja logistiikkapalveluita sekä teknisen 

myynnin palveluita. Liiketoiminta-alueen brändit ovat Yleiselektroniikka, YE International ja Noretron 

Komponentit sekä vuoden toiselta neljänneksestä alkaen Milcon. 
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Vuoden toisella neljänneksellä Elektroniikka -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 15,5 milj. euroa 

(2020: 14,8). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 16,5 milj. euroa. Vuoden 

ensimmäisen kvartaalin mukaisesti liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti allokaatiotilanteesta johtuvat 

toimitusten viivästymiset ja pidentyneet toimitusajat. Suomen liiketoimintojen liikevaihto kasvoi suhteessa 

vertailukauteen Yleiselektroniikan ja Noretronin orgaanisen kasvun sekä Milcon-yritysoston seurauksena. 

Liikevaihtoon vaikuttivat puolestaan alentavasti kvartaalin aikana toteutetut Yleiselektroniikan ja Noretronin 

varastotoimintojen ulkoistukset. Venäjän toimintojen aktiviteetti oli hyvällä tasolla ja liikevaihto paikallisissa 

valuutoissa kasvoi suhteessa vertailukauteen. Baltian liikevaihto oli vertailukautta korkeammalla tasolla. RS-

liiketoiminnan positiivinen kehitys kaikilla markkina-alueillamme tuki liikevaihdon positiivista kehitystä. 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nähdyt Brexitin vaikutukset Baltian liiketoimintoihin vähenivät, mikä 

tuki positiivista kehitystä.   

Liiketoiminta-alueen operatiivinen liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 1,0 ja liikevoitto oli 1,0 milj. 

euroa (2020: 1,1). Operatiivinen liikevoitto heikkeni hieman edellisvuodesta johtuen Venäjän toimintojen 

alemmasta kannattavuudesta suhteessa poikkeuksellisen vahvaan vertailukauteen. Suomen toimintojen 

kannattavuuden paranemista tukivat toteutetut tehostamistoimenpiteet ja tuotteiden hyvä kysyntä. Vuoden 

ensimmäisen vuosipuoliskon operatiivinen liikevoitto 2,1 milj. euroa oli hieman yli edellisvuoden tason.  

Liiketoimintojen tilauskirjat jatkoivat kvartaalilla vahvistumistaan ja olivat katsauskauden lopussa 

allokaatiotilanteen seurauksena poikkeuksellisen korkealla tasolla.   

Avainluvut - Elektroniikka   

pro 
forma  

pro 
forma   

milj. euroa 
Q2 

2021 
Q2 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 2020 2020 Muutos 

Liikevaihto 15,5 14,8 5% 30,3 30,1 1% 30,3 - - 60,6 60,6 0% 

Operatiivinen 
liikevoitto 1,0 1,1 -9% 2,1 2,0 6% 2,1 - - 4,5 4,5 0% 

 suhteessa 
liikevaihtoon, % 6% 7% - 7% 7%  7% - - 7% 7%  

Liikevoitto 1,0 1,1 -9% 2,7 1,3 108% 2,7 - - 3,5 3,5 0% 

Käyttöomaisuus
investoinnit 0,0 0,2 -100% 0,1 0,3 -67% 0,1 - - 0,5 0,5 - 

Henkilöstö 
keskimäärin 246 244 1% 246 244 1% 246 - - - 256 - 

Henkilöstö 
kauden lopussa 251 242 4% 251 242 4% 251 - - - 240 - 

 

Tekninen kauppa –liiketoiminta-alue 

Tekninen Kauppa -liiketoiminta-alue koostuu teknistä kauppaa harjoittavista liiketoiminnoista, jotka 

edustavat tunnettuja päämiehiä voimantuoton, metallintyöstön ja rakentamisen alalla Suomessa. 

Liiketoiminta-alueen brändit ovat Machinery ja Muottikolmio. 

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueen liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 12,2 milj. euroa (2020: 

8,0). Liikevaihdon kasvuun vaikutti vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä hankittu Muottikolmio, jonka 

vaikutus oli 1,1 milj. euroa. Machineryn orgaaninen liikevaihdon kasvu verrattuna vertailukauteen oli 3,1 milj. 

euroa. Voimantuotto-liiketoiminnan tuotteiden kysyntä oli hyvällä tasolla ja etenkin kone- ja laitevalmistajien 

kysynnän paraneminen vaikutti positiivisesti Cummins- ja Kubota-liiketoimintoihin. Rakentamisen 

liiketoimintojen (Machinery Rakentamisen kalusto ja Muottikolmio) liikevaihto kasvoi merkittävästi 

Rakentamisen kaluston tuotteiden hyvän menekin seurauksena. Työstökone-yksikön liikevaihto kasvoi 

edellisvuodesta ja kysyntä vahvistui merkittävästi teollisuuden investointien piristyessä. Muottikolmion 
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liikevaihto jäi vertailukaudesta, jolloin korjaus- ja betonirakentamisen tuotteiden kysyntää vauhditti 

työmaiden vilkas aktiviteetti COVID:n aiheuttamana.  

Liiketoiminta-alueen operatiivinen liikevoitto kasvoi 1,5 milj. euroon (2020: -0,2) ja operatiivinen 

liikevoittoprosentti oli 12 %. Raportoitu liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (2020: -0,2). Operatiivisen liikevoiton 

kasvua tuki liikevaihdon kasvu ja viimeisen vuoden aikana toteutetut tehostamistoimenpiteet. Vuoden 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla operatiivinen liikevoitto kasvoi 1,9 milj. euroon edellisvuoden -0,1 milj. 

eurosta. Vahvistuneen kysyntätilanteen ja viimeisen vuoden aikana toteuttamiemme 

tehostamistoimenpiteiden seurauksena, näkymät koko vuodelle vahvistuivat. 

Avainluvut - Tekninen kauppa  

pro 
forma  

pro 
forma   

milj. euroa 
Q2 

2021 
Q2 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 2020 2020 Muutos 

Liikevaihto 12,2 8,0 52% 21,1 9,4 124% 21,1 15,4 36% 32,7 28,2 16% 

Operatiivinen 
liikevoitto 1,5 -0,2 - 1,9 -0,1 - 1,9 -0,2 - 1,2 1,2 -2% 

suhteessa 
liikevaihtoon, % 12% -3%  9% -1%  9% -1% - 4% 4%  

Liikevoitto 1,5 -0,2 - 1,9 -0,4 - 1,9 -0,7 - 0,6 0,7 -14% 

Käyttöomaisuus
-investoinnit 0,1 0,0 - 0,1 0,0 847% 0,1 0,0 - 0,8 0,0 - 

Henkilöstö 
keskimäärin 75 88 -15% 75 88 -15% 75 - - - 87 - 

Henkilöstö 
kauden lopussa 76 88 -14% 76 88 -14% 76 - - - 79 - 

Taulukossa esitetyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät täsmäytyslaskelman operatiivisesta liikevoitosta on esitelty myöhemmin tässä raportissa. 

Muottikolmio Oy on konsolidoitu 1.10.2020 alkaen, eikä sitä ole huomioitu pro forma -laskelmissa. Tornokone Oy konsolidoitiin 2020 osana 

Teknisen kaupan -liiketoiminta-aluetta, mutta 2021 lähtien yhtiö on raportoitu osana Raskaan kaluston yksikköä ja vertailukauden luvut ovat tältä 

osin luokiteltu uudelleen.   

Raskas kalusto –liiketoiminta-alue 

Raskas kalusto -liiketoiminta-alue koostuu Putzmeister- ja Sany-edustuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, 

jossa liiketoiminnat palvelevat betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita. Liiketoiminta-alueen brändit 

ovat PM Nordic, Tornokone ja Sany Nordic. 

Liiketoiminta-alueen liikevaihto (7,4 milj. euroa) kasvoi merkittävästi vuoden toisella neljänneksellä 

vertailukaudesta (2020: 2,2) johtuen Ruotsin liiketoimintojen hankinnasta ja Viron toimintojen 

käynnistämisestä kesällä 2020. Liikevaihto jäi kuitenkin odotuksista, kun betoni- ja maanrakennuskoneiden 

toimituksia siirtyi seuraaville kuukausille. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi 12,6 

milj.euroon viime vuoden 4,1 milj. eurosta.Vuoden toisen neljänneksen operatiivinen liikevoitto oli 0,3 milj. 

euroa (2020: 0,2). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla operatiivinen liikevoitto parani 0,2 milj. euroa ja oli 0,5 milj. 

euroa.  

Globaalista komponenttipulasta johtuen betoniteollisuuden koneiden toimitusajat ovat poikkeuksellisen 

pitkät. Näkymät vuodelle 2021 ovat kuitenkin positiiviset vahvojen tilauskirjojen tukemana.  

Katsauskauden viimeisenä päivänä tiedotettu FNB-yritysosto tulee vahvistamaan liiketoiminta-aluetta ja 

tuomaan uusia kyvykkyyksiä nykyliiketoimintoihin. Kaupan odotetaan toteutuvan elo-syyskuun 2021 

vaihteessa. 
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Avainluvut - Raskas kalusto   

pro 
forma  

pro 
forma   

milj. euroa 
Q2 

2021 
Q2 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 2020 2020 Muutos 

Liikevaihto 7,4 2,2 235% 12,6 4,1 207% 12,6 4,2 199% 10,3 8,7 18% 

Operatiivinen 
liikevoitto 0,3 0,2 27% 0,5 0,3 67% 0,5 0,4 28% 0,5 0,5 -5% 

suhteessa 
liikevaihtoon, % 3% 9%  4% 7%  4% 10%  5% 6%  

Liikevoitto 0,3 0,4 -25% 0,4 0,3 31% 0,4 0,4 0% 0,5 0,5 -8% 

Käyttöomaisuus
investoinnit 0,1 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

Henkilöstö 
keskimäärin 20 6 233% 20 6 233% 20 - - - 7 - 

Henkilöstö 
kauden lopussa 22 6 267% 22 6 267% 22 - - - 7 - 

  

Muut toiminnot  

Muiden toimintojen operatiivinen liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä oli -0,4 milj. euroa. Muissa 

liiketoiminnoissa raportoiva kuljetuspalveluihin erikoistunut ESKP aloitti toimintansa osana konsernia 

1.4.2021 alkaen. ESKP:n ensimmäinen kvartaali osana konsernia sujui positiivisesti, kun yhtiö saavutti 

ennätystasolla olevan 1,0 milj. euron liikevaihdon ja operatiivinen liikevoitto 0,1 milj. euroa (12 %) oli 

historiallisen vahvalla tasolla ESKP:n lisäksi operatiiviseen liikevoittoon sisältyi 0,5 milj. euroa 

konsernihallintoon liittyviä kustannuksia (2020: 0,2).  

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Muiden toimintojen operatiivinen liikevoitto oli -0,7 milj. euroa, josta ESKP:n 

operatiivinen liikevoitto 0,1 milj. euroa. Liiketoimintayksiköille allokoimattomat konsernihallintoon liittyvät 

kustannukset olivat 0,8 milj. euroa (2020: 0,2). 

Avainluvut - Muut toiminnot    

pro 
forma  

pro 
forma   

milj. euroa 
Q2 

2021 
Q2 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 
H1 

2021 
H1 

2020 Muutos 2020 2020 Muutos 

Liikevaihto 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - - - - 

Operatiivinen 
liikevoitto -0,4 -0,2 88% -0,7 -0,2 244% -0,7 -0,2 244% -0,4 -0,4 0% 

 suhteessa 
liikevaihtoon, 
% -37% - - -68% - - -68% - -  - - 

Liikevoitto -0,4 -0,2 88% -0,7 -0,2 244% -0,7 -0,2 244% -0,4 -0,4 0% 

Käyttöomaisu
usinvestoinnit 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - - - - - 

Henkilöstö 
keskimäärin 25 1 1900% 25 1 1900% 25 - - - 3 - 

Henkilöstö 
kauden 
lopussa 25 2 1100% 25 2 1100% 25 - - - 4 - 

 

Konsernin henkilöstö 

Boreo-konsernin henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli 371 (2020: 335) ja jakaantui eri 

liiketoiminta-alueisiin seuraavasti: Elektroniikka 246 (2020: 240), Tekninen kauppa 76 (2020: 87), Raskas 

kalusto 22 (2020: 6), Muut toiminnot 25 (2020: 2), josta ESKP:n osuus oli 20 ja  konsernihallinnon 5 (2020: 2). 

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 366 (2020: 336) ja ja jakaantui eri liiketoiminta-alueisiin 
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seuraavasti: Elektroniikka 246 (2020: 241), Tekninen kauppa 75 (2020: 88), Raskas kalusto 20 (2020: 6), Muut 

toiminnot 25 (2020: 1), josta ESKP:n 20 ja konsernihallinnon 5 (2020: 1).  

Katsauskauden työsuhdekulut olivat 8,5 milj. euroa (2020: 6,8). 

Johdon liiketoimet 

Vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana Boreo Oyj on vastaanottanut neljä Johdon liiketoimet (MAR 19 

artikla) mukaista ilmoitusta. 

12.5.2021 Boreo Oyj luovutti varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille Camilla 
Grönholmille, Jouni Grönroosille, Ralf Holmlundille ja Michaela von Wendtille  40 % heidän 
kuukausipalkkioiden yhteismäärästä yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla luovuttamalla 227 yhtiön 
hallussa olevaa osaketta vastikkeettomasti kullekin heistä. 

Merkittävimmät lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät (päivitetty 

5.8.2021) 

Boreo-konserni on alttiina erilaisille sen omasta liiketoiminnasta tai muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä 

nouseville riskeille ja mahdollisuuksille. Seuraavassa on esitetty merkittävimmät riskit, joilla voisi 

toteutuessaan olla kielteinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

Tulevaisuudessa voi kuitenkin ilmaantua tällä hetkellä tunnistamattomia riskejä tai nykyisin vähäisiksi 

arvioidut riskit voivat muuttua merkittäviksi. 

Kasvu yritysostojen kautta: konsernin strategisena tavoitteena on kasvaa yritysostojen kautta. Yritysostoihin 

liittyvät merkittävimmät riskit voivat koskea potentiaalisten ostokohteiden saatavuutta, sopivaa ajoitusta, 

yrityskauppaprosessia, ostetun liiketoiminnan integrointia, avainhenkilöiden sitouttamista tai asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista. 

Asiakkaiden kysyntävaihtelu ja syklisyys: konsernin liikevaihdosta merkittävä osa tulee asiakkailta, joiden 

liiketoiminnat ovat luonteeltaan syklisiä ja projektiluonteisia sekä usein myös alttiita suhdannemuutoksille. 

Konsernin kannalta kysynnän vaihtelua ja syklisyyttä korostaa lisäksi se, että konsernin liiketoimintojen 

tilauskanta on usein varsin lyhyt.  

Päämiessuhteet: konsernin kilpailukyky on sen ansaintalogiikasta johtuen vahvasti korreloitunut ja 

riippuvainen päämiesportfoliosta ja näin ollen merkittävän päämiehen menettäminen heikentää liikevaihdon 

kehitystä ja tulostasoa. Lisäksi on riski, että keskeisen päämiehen oma kilpailu- ja suorituskyky heikentyy, 

mikä voi heijastua myös konsernin tarjoaman kiinnostavuuteen. 

Asema arvoketjussa: konsernilla voi esiintyä asteittaisia vaikeuksia puolustaa myyntikatteitaan tilanteissa, 

joissa lopputuotteiden myyntihinnat kohtaavat selvää laskupainetta ja/tai hankintahinnat nousupainetta. 

Henkilöstövaihtuvuus: henkilöstö on konsernin keskeinen voimavara. Henkilöstöriskeistä aiheutuva 

inhimillisen tiedon ja taidon korvaaminen on hankalaa, kallista ja hidasta. Lisäksi henkilöriskejä on hankala 

ennakoida ja määrittää rahamääräisesti.  

Venäjä-maariski: keskeisimmät Venäjään liittyvät epävarmuudet liittyvät regulaatio- ja politiikkamuutoksiin 

sekä epävakaaseen valuuttaan. Suoran transaktioriskin lisäksi rupla aiheuttaa konsernille myös 

translaatioriskiä. Lisäksi maahantuonnissa työläs sertifiointiprosessi sekä maahan kohdistuvat 

talouspakotteet vaikuttavat haitallisesti teknisten tuotteiden maahantuontiin. 

Kauppasopimusriskit: Boreo-konsernin liiketoiminta on altis muutoksille maanosien ja maiden välisissä 

kauppasopimuksissa. Toteutuessaan muutokset kauppasopimuksissa voivat vaikuttaa negatiivisesti 

konsernin liiketoimintaan toimitusketjussa aiheutuvien häiriöiden ja lisääntyvien kustannusten myötä. 
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Konsernin rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat omaan 

pääomaan ja arvonalentumisiin liittyvät riskit. Konsernilla on vuoden 2021 alusta toimintaa kuudessa maassa, 

ja se on siten alttiina valuuttariskeille, joita syntyy konsernin sisäisestä kaupasta, viennistä ja tuonnista sekä 

ulkomaisten tytäryhtiöiden rahoituksesta. Konsernin merkittävimmät valuuttapositiot muodostuvat Venäjän 

rupla-, ja Yhdysvaltain dollari- ja vuodesta 2021 alkaen myös Ruotsin kruunumääräisistä eristä. 

Valuuttakurssiriskit syntyvät pääosin muuntoeroista (nettosijoitukset ulkomaisiin tytäryhtiöihin ja niiden 

omat pääomat) sekä valuuttamääräisistä transaktioista. Markkinakorkojen muutoksilla on vaikutuksia 

konsernin nettokorkoihin. Suurin osa konsernin korollisista veloista on emoyhtiön euromääräisiä velkoja. 

Koronaviruspandemia: maailmanlaajuinen ja yhä jatkuva koronaviruspandemia lisää epävarmuutta 

konsernin toiminta-alueilla ja sen odotetaan edelleen aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia 

liiketoimintaympäristön toimitusketjuihin, tuotteiden toimitusvarmuuteen, toimitusaikoihin ja hintoihin sekä 

tuotteiden ja palvelujen kysyntään. 
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Avainlukujen täsmäytyslaskelmat 

Täsmäytyslaskelma, operatiivinen liikevoitto    

pro 
forma  

pro 
forma  

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020  H1 2021 H1 2020  H1 2021 H1 2020  2020 2020 

LIIKEVOITTO 2,2 0,7  4,3 0,9  4,3 0,8  4,2 4,3 

VERTAILUKELPOISUUTEEN 
VAIKUTTAVAT ERÄT            

Elektroniikka            

Rakennejärjestelyt 0,0 0,0  -0,1 0,0  -0,1 0,0  -0,2 -0,2 

Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Rakennuksen myynti 0,0 0,0  0,8 0,0  0,8 0,0  0,0 0,0 

Tekninen kauppa            

Rakennejärjestelyt 0,0 -0,1  0,0 -0,3  0,0 -0,3  -0,3 -0,3 

Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 -0,1  0,0 -0,1  0,0 -0,2  -0,3 -0,3 

Raskas kalusto            

Rakennejärjestelyt 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Muut toiminnot            

Rakennejärjestelyt 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Yrityshankintaan liittyvät kulut -0,1 0,0  -0,1 0,0  -0,1 0,0  -0,8 -0,8 

Liiketoiminnoille 
kohdistamattomat kulut            

Rakennejärjestelyt 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Yrityshankintaan liittyvät kulut 0,0 0,0  0,0 -0,8  0,0 -0,8  0,0 0,0 

VERTAILUKELPOISUUTEEN 
VAIKUTTAVAT ERÄT YHTEENSÄ -0,1 -0,2  0,6 -1,2  0,6 -1,3  -1,6 -1,6 

            

OPERATIIVINEN LIIKEVOITTO 
2,3 0,9  3,8 2,0  3,8 2,0  5,8 5,9 

 

Operatiivinen osakekohtainen tulos       pro forma  

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020  H1 2021 H1 2020  2020 2020 

Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos 1,4 0,0  2,9 -0,2  2,3 2,3 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,1 0,2  -0,6 1,0  1,6 1,6 

Operatiivinen emoyhtiön omistajille kuuluva 
katsauskauden tulos 

1,6 0,2  2,4 0,8  4,0 3,9 

Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin tkpl 2,585 2,553  2,576 2,553  2,553 2,553 

Operatiivinen osakekohtainen tulos 0,57 0,07  0,92 0,30  1,55 1,54 

Operatiivista osakekohtaista tulosta laskettaessa on vähennetty verovaikutus sekä määräysvallattomien omistajien osuus vertailukelpoisuuteen  
vaikuttavista eristä. 
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Korollinen 
nettovelka    

    

milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 2020 

Pitkäaikaiset 
rahoitusvelat 29,7 25,0 21,8 

Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat 10,0 4,5 6,7 

Rahavarat 7,0 8,4 8,7 

Korollinen 
nettovelka 32,8 21,2 19,8 
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Avainlukujen laskentakaavat 

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = 
Kertaluonteiset rakennejärjestelykulut, yrityshankintaan liittyvät kulut 
ja myyntivoitot/-tappiot 

     

Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

     

Operatiivinen käyttökate = Operatiivinen liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset   

     

Nettovelan suhde operatiivisen 
käyttökatteeseen edelliseltä 12 
kuukaudelta (sisältäen hankitut 
liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 
12 kuukautta raportointihetkellä) 

= 

Korollinen nettovelka 

  
Operatiivinen käyttökate edelliseltä 12 kuukaudelta 

     

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma + vähemmistöosuus yhteensä 

x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

     

Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit 
     

Osakekohtainen vapaa rahavirta = 
Vapaa rahavirta   

Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin   

     

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahavarat 
     

Osakekohtainen tulos (EPS) = 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 

Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin 

     

Operatiivinen osakekohtainen tulos = 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsastuskauden tulos - 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Ulkona oleva osakemäärä keskimäärin 
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TAULUKKO-OSA 1.1.-30.6.2021  

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet 

Puolivuosikatsauksen on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuosikatsauksessa 

on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2020 laaditussa tilinpäätöksessä. Puolivuosikatsauksen 

luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (MEUR) 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

      

Liikevaihto 36,0 25,0 65,0 43,7 97,5 

      

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 1,2 0,1 0,3 

Materiaalit ja palvelut -27,1 -18,7 -48,5 -32,2 -71,5 

Työsuhdekulut -4,2 -4,0 -8,5 -6,8 -14,0 

Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,5 -1,7 -0,9 -2,0 

Liiketoiminnan muut kulut -1,6 -1,1 -3,1 -3,0 -6,0 

Liikevoitto 2,2 0,7 4,3 0,9 4,3 

Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,5 0,5 1,0 

Rahoituskulut -0,6 -0,4 -1,1 -0,9 -1,7 

Voitto ennen veroja 1,9 0,4 3,8 0,4 3,6 

Tuloverot -0,4 -0,1 -0,7 -0,3 -1,0 

Katsauskauden tulos 1,6 0,3 3,1 0,2 2,7 

      

Katsauskauden tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille 1,4 0,2 2,9 0,0 2,3 

Vähemmistölle 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,4 

Tulos/osake (laimentamaton) EUR 0,53 0,07 1,14 0,00 0,91 

Tulos/osake (laimennettu) EUR 0,53 0,07 1,14 0,00 0,91 

      

Laajan tuloslaskelman erät (TEUR)      

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää      

tulosvaikutteiseksi:      

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät       

muuntoerot 0,1 0,3 0,2 -1,2 -2,1 

Katsauskauden muut laajan tuloksen      

erät verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1,7 0,5 3,3 -1,3 0,6 

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen      

emoyhtiön omistajille 1,6 0,3 3,2 -1,2 0,4 

Vähemmistölle 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,2 

      

Ulkonaolevien osakkeiden lkm ka (tkpl) 2,585 2 553 2,576 2,553 2,553 

Ulkonaolevat osakkeet kauden lopussa 2,595 2 553 2,595 2,553 2,553 

Osakkeiden lkm (tkpl) 2,604 2 563 2,604 2,563 2,563 
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KONSERNIN TASE (MEUR) 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

    

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    

Aineettomat käyttöom. hyödykkeet 4,0 0,8 1,4 

Liikearvo 28,0 19,2 22,0 

Aineelliset käyttöom. hyödykkeet 6,1 5,2 3,4 

Muut rahoitusvarat 0,3 0,3 0,3 

Laskennallinen verosaaminen 0,2 0,1 0,2 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 38,6 25,5 27,3 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 23,2 16,3 18,2 

Myynti- ja muut saamiset 17,5 14,1 10,3 

Rahavarat 7,0 8,4 8,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 47,7 38,7 37,3 

    

Myytävissä olevat omaisuuserät 0,0 0,0 0,4 

VARAT YHTEENSÄ 86,4 64,2 65,0 

    

    

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

    

OMA PÄÄOMA    

Emoyhtiön omistajille kuuluva    

oma pääoma    

Osakepääoma 2,5 2,5 2,5 

Muu sidottu pääoma 0,1 0,1 0,1 

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1,4 0,0 0,0 

Edellisten tilikausien voitto 12,3 11,8 10,7 

Tilikauden voitto 2,9 0,0 2,3 

Yhteensä 19,2 14,3 15,6 

    

Vähemmistöosuus 1,0 1,0 1,0 

    

Pitkäaikaiset velat    

Rahoitusvelat 29,7 25,0 21,8 

Laskennalliset verovelat 1,0 0,0 0,2 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 30,7 25,0 21,9 

    

Lyhytaikaiset velat    

Ostovelat ja muut velat 25,5 19,3 19,6 

Varaukset 0,1 0,0 0,1 

Rahoitusvelat 10,0 4,5 6,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 35,6 23,9 26,4 

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 86,4 64,2 65,0 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

     

     

Liiketoiminnan rahavirta    

     

 Voitto ennen veroja 3,8 0,4 3.6 

 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa - - - 

 Poistot ja arvonalentumiset 1,7 0,9 2.0 

 Rahoituserät, netto 0,5 0,3 0.5 

 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -2,3 -1,0 -2.2 

 Lyhytaikaisten varojen lisäys (-)/vähennys (+) -1,4 -0,4 3.6 

 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -0,8 3,9 3.2 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1,4 4,2 10,8 

     

 Rahoituserät, netto -0,5 -0,2 -0.5 

 Maksetut verot -0,4 -0,3 -0.9 

 Muut oikaisut -0,9 0,8 0.0 

Liiketoiminnan nettorahavirta -0.3 4,6 9,4 

     

 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -0,5 -0,3 -0.7 

 Yrityshankinta -9,6 -22,1 -22.2 

 Luovutushinnat 1,7 0,0 0.7 

Investointien nettorahavirta -8.3 -22,4 -22,2 

     

Rahavirta investointien jälkeen -8.6 -17,8 -12,7 

     

 Lainojen lyhennykset -3,1 -6,7 -8.2 

 Lainojen nostot 10,5 24,0 24.0 

 Yrityshankinnan vaikutus 0,0 3,4 0.0 

 Maksetut osingot -0,6 -0,1 -0.2 

Rahoituksen nettorahavirta 6.8 20,5 15,6 

     

Rahavarojen muutos -1.8 2,6 2,8 

 Rahavarat 1.1. 8,7 6,6 6.6 

 Valuuttakurssimuutosten ja konsolidoinnin vaikutus 0,0 -0,8 -0.7 

     

Rahavarat kauden lopussa 7,0 8,4 8,7 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR) 

        

2021 Osake- Vara- SVOP- Muunto- Kert. Vähem- Yht. 

 pääoma rahasto rahasto ero voitto mistö  

     varat osuus  
Oma pääoma        

31.12.20 2,5 0,1 0,0 -0,1 13,2 1,0 16,6 

Tilikauden tulos - - - - 2,9 0,1 3,1 

Muuntoerot - - - 0,1 0,1 0,0 0,2 

Osakeanti - - 1,4 - - - 1,4 

Vähemmistön lunastus - - - - -0,1 -0,1 -0,2 

Osingonjako - - - - -0,5 -0,1 -0,6 

Muu muutos - 0,0 - - -0,3 - -0,3 

Oma pääoma       0,0 

30.6.21 2,5 0,1 1,4 -0,1 15,2 1,0 20,1 

        

        

2020 Osake- Vara- SVOP- Muunto- Kert. Vähem- Yht. 

 pääoma rahasto rahasto ero voitto mistö  

     varat osuus  
Oma pääoma        

31.12.19 2,5 0,1 0,0 0,1 12,6 1,0 16,2 

Tilikauden tulos - - - - 0,0 0,2 0,2 

Muuntoerot - - - -0,1 -0,8 -0,1 -0,9 

Muu muutos - - - - - - 0 

Osingonjako - - - - - 0 0 

        

Oma pääoma        

30.6.20 2,5 0,1 0,0 0,0 11,8 1,0 15,3 

 

 

SEGMENTTITIEDOT (MEUR)     

1-6/2021 Elektroniikka 
Tekninen 

kauppa 
Raskas 
kalusto Muut toiminnot Segm. Yhteensä 

     väliset  
Liikevaihto 30,3 21,9 12,7 1,0 -0,9 65,0 

Poistot -0,7 -0,5 -0,4 -0,1  -1,7 

Liikevoitto 2,7 1,9 0,4 -0,7  4,3 

Rahoitustuotot 0,6 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,5 

Rahoituskulut -1,0 -0,2 0,0 0,0 0,1 -1,1 

Tulos ennen 
veroja 2,1 1,6 0,8 -0,7  3,8 

       

Tase varat 35,4 30,0 23,0 4,1 -6,2 86,4 

Tase velat 46,9 16,9 8,1 0,5 -6,2 66,3 

Investoinnit 0,1 0,1 0,0 0,2  0,5 

Henkilöstö 
keskim. 246 75 20 25  366 
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SEGMENTTITIEDOT (MEUR)     

1-6/2020 Elektroniikka 
Tekninen 

kauppa 
Raskas 
kalusto Muut toiminnot Segm. Yhteensä 

     väliset  
Liikevaihto 30,1 11,2 2,4 -  43,7 

Poistot -0,6 -0,3 -0,1 -  -0,9 

Liikevoitto 1,3 -0,4 0,3 -0,2  0,9 

Rahoitustuotot 0,6 0,0 0,0 -  0,5 

Rahoituskulut -0,9 -0,1 0,0 -  -1,0 

Tulos ennen 
veroja 0,9 -0,6 0,3 -0,2  0,4 

       

Tase varat 30,9 36,0 1,8 - -4,5 62,4 

Tase velat 34,7 18,8 1,5 - -4,5 49,0 

Investoinnit 21,3 0,0 0,0 -  21,3 

Henkilöstö 
keskim. 241 88 6 1  336 

 

 

 

VASTUUSITOUMUKSET 
(MEUR) 30.6.2021 30.6.2020 

    
Vastuut   
Shekkitililimiitti 3,0 0.3 

Vastuut yhteensä 3,0 0.3 
   

Annetut vakuudet   
Kiinteistökiinnitykset 0,0 0,7 

Yrityskiinnitykset 38,5 35,7 

Pantatut arvopaperit 0,0 0,0 

Takaukset 2,8 6,5 

Annetut vakuudet yhteensä 41,3 42,8 

 

Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. 
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Lisätietoja:  

Kari Nerg 

Toimitusjohtaja 

puh +358(0)44 341 8514 

Aku Rumpunen 

Talous- ja rahoitusjohtaja 

puh +358(0)40 556 3546 

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Finanssivalvonta 
Keskeiset tiedotusvälineet 

www.boreo.com 

Boreo lyhyesti:  

 

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-

liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: 

Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto. 

 

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan 

yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja 

kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle. 

 

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj, euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä Suomessa, 

Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla. 

 

Boreo – Paikka Kasvaa ja Kukoistaa. 

 


