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Tulevaisuutta koskevat arviot

Tämä esitys sisältää tulevaisuudennäkymiä, jotka heijastavat Neleksen nykyisiä näkemyksiä. Näitä tulevaisuudennäkymiä ovat liiketoiminnan
odotettu kehitys, toiminnan tulokset ja Neleksen taloudellinen asema. Niihin on syytä suhtautua varovaisesti. Näkymiin voivat vaikuttaa riskit ja
epävarmuudet, joista suurinta osaa on vaikea ennustaa ja joihin Neles ei yleensä voi vaikuttaa. Edistyminen strategiamme toteuttamisessa
kuuluu asioihin, jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuksiimme saavuttaa tavoitteet. Lisäksi tuloksiimme voivat vaikuttaa erittäin haitallisesti
esimerkiksi odotettua kovempi kilpailu, teknologiset innovaatiot, oikeustoimet ja sääntelyn kehitys. Myös markkinoidemme talouden taantuminen
koronaviruspandemian tai jonkin muun syyn vuoksi voi vaikuttaa liiketoimintamme kehittymiseen ja rahoituksen saatavuuteen edullisilla ehdoilla.
Jos nämä tai muut riskit ja epävarmuustekijät toteutuvat tai jos jotkin näiden näkymien taustalla olevat oletukset osoittautuvat virheellisiksi,
todellinen suorituksemme voi poiketa huomattavasti tulevaisuudennäkymissä suoraan tai välillisesti ilmaistusta suorituksesta. Emme voi taata,
että arviomme tai odotuksemme toteutuvat. Emme ota vastuuta tulevaisuudennäkymien päivittämisestä ottaaksemme huomioon uudet tiedot tai
tulevaisuuden tapahtumat, tämän kuitenkaan rajoittamatta pääomamarkkinalainsäädännön voimassa olevien velvoitteiden noudattamista.
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Tärkeä huomautus esitetyistä 
taloudellisista tiedoista

Osavuosikatsauksessa esitetään IFRS-standardien mukaisen 
taloudellisen tiedon lisäksi vertailukelpoinen tase ja rahavirtalaskelma. 
Raportin suluissa olevat luvut viittaavat jatkuvien toimintojen vuoden 
2020 vastaavaan vertailukauteen, ellei toisin mainita. 

Neles-konserni raportoidaan yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen.
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Ensimmäisen neljänneksen kohokohdat

• Saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia edellisestä neljänneksestä. 
• Palveluliiketoiminta sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen 

(MRO) liiketoiminta piristyi, palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 
olivat vuoden 2019 hyvällä tasolla.

• Sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien pysyi aktiivisena ja hyvällä tasolla. 
• Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien 

markkina-aktiviteetti oli heikkoa. Tarjouskanta on kuitenkin tyydyttävä 
ja tilauksia odotetaan vuoden 2021 toisella puoliskolla.

• Toimitusten viivästymiset, jotka johtuivat Brasilian toimituskeskuksen 
väliaikaisesta sulkemisesta, tilauskannassa olevien toimitusten 
ajoituksista ja valuuttakurssivaihteluista, vaikuttivat liikevaihtoon 
negatiivisesti.

• Tase vahvistui entisestään hyvän kassavirran ansiosta. 
• Työturvallisuus kehittyi hyvin (LTIF 1.1)
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Presenter
Presentation Notes
Toimitusjohtaja:Markkinatilanne jatkui kolmannella neljänneksellä vaihtelevana. Voitimme tärkeitä sellu- ja paperiprojekteja, kuten jo ensimmäisen vuosipuoliskonkin aikana. Öljy- ja kaasuprojektien osalta markkina-aktiviteetti hidastui kolmannella neljänneksellä ensimmäisen vuosipuoliskon korkealta tasolta, kuten ennakoimme puolivuosikatsauksen yhteydessä. Palveluliiketoiminnan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetti lisääntyi monilla markkina-alueilla kolmannella neljänneksellä verrattua toiseen neljännekseen. Toimintaan kuitenkin vaikuttivat edelleen heikentävästi asiakkaiden suurten huoltoseisokkien viivästymiset, matkustusrajoitukset ja laitosten tuotantokatkokset sekä asiakkaiden kiristynyt kassanhallinta. Näistä syistä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetin kasvu ei vielä näkynyt tilauskertymänä. Liikevaihtomme kasvoi 2 prosenttia kolmannella neljänneksellä verrattuna toiseen neljännekseen. Tuolloin käynnistettyjen kustannussäästötoimenpiteiden jatkamisen ansiosta pystyimme ylläpitämään hyvän kannattavuuden raportointikaudella, vaikka myyntivolyymi oli alhainen. Kustannussäästötoimenpiteisiin sisältyi väliaikaisia toimenpiteitä, kuten lyhennetty työaika, joista aiomme pääosin luopua vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä teimme myös joitakin pysyviä kustannussäästötoimia lähinnä Yhdysvalloissa ja Suomessa, ja aloimme saada niistä säästöjä jo kolmannella neljänneksellä. Kiinnitimme myös enemmän huomiota nettokäyttöpääoman ja kassavirtojen hallintaan ja pystyimme alentamaan varastojemme määrää.Neleksen omistustilanteeseen liittyi paljon keskustelua ja julkista huomiota kolmannen neljänneksen aikana.  Tästä huolimatta johto ja työntekijät keskittyivät päivittäiseen liiketoimintaan, asiakaspalveluun ja Neleksen hallituksen 1. heinäkuuta hyväksymän kasvustrategian toteuttamiseen.



Q1 markkinat ja liiketoimintaympäristö

• Pohjois-Amerikan markkina-alueen markkinatilanne 
alkoi piristyä, myös kausiluontoisuuden tukemana, 
ja saadut tilaukset kasvoivat 49 % edellisestä 
neljänneksestä.

• Palvelu- ja MRO-liiketoiminta piristyivät edellisestä 
neljänneksestä EMEIA:n ja Aasian ja Tyynenmeren 
(APAC) markkina-alueilla. Projektiliiketoiminta oli 
alhaisella tasolla EMEIA:ssa. APAC-markkina-alue 
hyvällä tasolla, erityisesti Kiina.

• Etelä-Amerikan markkina-alueen tilaukset olivat 
selvästi alle vuoden 2020 vertailukauden sellu-, 
paperi- ja biotuoteprojektitilauksien vähäisemmän 
määrän takia. Covid-19-tilanteesta huolimatta 
markkinoiden kokonaisaktiivisuus pysyi vakaana 
Etelä-Amerikassa.
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Presenter
Presentation Notes
Markkinatilanne raportointikaudella oli vaihteleva. Yhtäältä, sellu- ja paperiprojektien investoinnit jatkuivat vilkkaana koko katsauskauden ajan. Öljy- ja kaasuhankeaktiviteetti oli alkuvuonna vahva, mutta laski kolmannella neljänneksellä. Toisaalta Covid-19-pandemian vaikutukset ovat aiheuttaneet asiakkaiden suunniteltujen työmaatöiden ja huoltoseisokkien peruuntumisia ja lykkäyksiä. Tämä vähensi palveluliiketoiminnan ja MRO-liiketoiminnan saatuja tilauksia ja myyntiä sekä toisella että kolmannella neljänneksellä.  Pohjois-Amerikan markkina-alueeseen vaikutti toisella neljänneksellä erityisesti sekä Covid-19-pandemiaan liittyvät ongelmat että öljyn hinnan vaihtelut ja yleinen vaimea markkinailmapiiri. Kolmannella neljänneksellä on tapahtunut asteittaista elpymistä, mutta markkinoiden kokonaisaktiviteetti on edelleen vaisu.  EMEIA-markkina-alueen (Eurooppa, Lähi-itä, Intia ja Afrikka) liiketoiminta jatkoi laskuaan toisesta neljänneksestä. Öljy- ja kaasuhankkeet laskivat voimakkaasti. Myös Palvelut ja MRO-vetoinen liiketoiminta olivat alhaisella tasolla.  APAC-markkina-alueen saadut tilaukset kasvoivat toisen neljänneksen alhaiselta tasolta. Kiinassa projektiliiketoiminnan aktiviteetti oli vilkasta sekä sellu- ja paperihankkeissa että öljy- ja kaasuhankkeissa.   Etelä-Amerikan markkina-alueen liiketoiminta pysyi hyvällä tasolla, mutta matalampana kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, koska sellu- ja paperitilausten huippu ohitettiin Etelä-Amerikassa.



Markkinanäkymät
• Sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä.  

• Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen markkina-
aktiviteetti oli heikko. Markkina-aktiviteetin odotetaan palautuvan vuoden 2021 toisella puoliskolla tyydyttävälle 
tasolle. Projektien lykkäykset ja maailmanlaajuiset epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä kemianteollisuuden 
sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnassa. 

• Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetti oli 
vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä tyydyttävällä tasolla. Näiden markkinoiden odotetaan paranevan ja 
saavuttavan hyvän tason viimeistään vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. 

• Meneillään oleva covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla 
Nelekselle tärkeillä markkinoilla. 

• Markkinanäkymät edustavat johdon odotuksia tulevalta kuudelta kuukaudelta, ellei toisin mainita.
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Markkinoiden kuvaus: hyvä – tyydyttävä – heikko
Markkinanäkymä perustuu johdon 6 kuukauden odotuksiin

Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1-Q2/2021 Q2-Q3/2021

Paperi-, sellu- & bioprojektit Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

Kemianteollisuuden sekä öljy-
ja kaasuteollisuuden projektit

Hyvä Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

Palvelu- ja MRO-liiketoiminta Hyvä Tyydyttävä/heikko Heikko Heikko Heikko Tyydyttävä/hyvä

Markkina viimeisten neljän neljänneksen aikana
Markkinanäkymä
seuraavat 6 kuukautta
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EBITA-marginaali edellisen vuoden tasolla
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Konsernin avainluvut – Q1/2021

• Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset 112,4 (107,4 
milj. e) miljoonaa euroa, josta palveluliiketoiminnan tilaukset 
40,5 miljoonaa euroa (37,1 milj. euroa)

• Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto 88,4 (94,6) miljoonaa 
euroa, josta palveluliiketoiminnan liikevaihto 31,3 miljoonaa 
euroa (29,4 milj. euroa)

• Saadut tilaukset 153,9 milj. euroa, -19 % vertailukaudesta
(vertailukelpoisilla valuutoilla -14 %). Liikevaihto 129,1 milj. 
euroa, -6 % vertailukaudesta (vertailukelpoisilla valuutoilla +1 
%). Palveluliiketoimminnan liikevaihto +6 %. 

• Oikaistu EBITA 15,9 milj. euroa eli 12,3 % liikevaihdosta, -5 % 
vertailukaudesta

• Liikevoitto 15,1 milj. euroa eli 11,7 % liikevaihdosta, +4 % 
vertailukaudesta (14,5 milj. euroa eli 10,6 %)
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Nettokäyttöpääoma ja sitoutunut pääoma
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Tuloslaskelma, IFRS

Milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 Muutos, % 2020
Liikevaihto 129,1 136,8 -6 576,3
Oikaistu EBITA 15,9 16,7 -5 85,0

% liikevaihdosta 12,3 12,2 14,8
Liikevoitto 1 15,1 14,5 4 70,3

% liikevaihdosta 11,7 10,6 12,2
Tulos ennen veroja 14,1 13,7 3 63,8
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot 10,6 10,4 2 48,2

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,07 0,07 - 0,32
Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot - 0,39 - 14,312

Osakekohtainen tulos, yhteensä 0,07 0,46 - 14,63
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1 Q1/2021 oikaisueriä ei ollut (oikaisuerien negatiivinen vaikutus Q1/2020 1,3 miljoonaa euroa ja 2020 11,3 miljoonaa euroa)
2 2020 lopetettujen toimintojen tulos sisältää 2 022 miljoonan euron luovutusvoiton, kirjattuna Minerals-liiketoiminnan nettoravallisuuden luovuttamisesta käypään arvoon



Tase, IFRS
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Milj. euroa 31.3.2021 31.12.2020
Aineettomat omaisuuserät 76,4 73,9

Aineelliset omaisuuserät 62,3 62,3

Käyttöoikeusomaisuus 49,7 50,5

Muut pitkäaikaiset varat 31,9 30,6

Vaihto-omaisuus 172,8 160,3

Saamiset (myynti ja muut) 124,5 130,2

Rahat ja pankkisaamiset 158,0 135,9

VARAT YHTEENSÄ 675,6 643,8
Oma pääoma yhteensä 250,4 263,1

Korolliset velat 221,5 217,3

Korottomat velat 203,7 163,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 675,6 643,8

Avainluvut 31.3.2021
Nettovelka, milj. euroa 63,0
Velkaantuneisuusaste, % 25,2
Omavaraisuusaste, % 38,9
Velan osuus kokonaispääomasta % 46,9
Nettovelka/EBITDA 0,7
Sitoutuneen pääoman tuotto 
(ROCE) ennen veroja, % 13,0



Rahavirtalaskelma
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Milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 2020
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot 10,6 10,4 48,2
Oikaisut 12,2 9,9 33,9
Nettokäyttöpääoman muutos 1,2 -38,3 17,11

Maksetut rahoitustuotot ja -kulut, netto -0,5 0,2 -6,4
Maksetut tuloverot -2,1 -5,3 -11,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 21,5 -23,6 81,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit -1,8 -0,7 -12,6

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit, netto 0,0 - -0,5

Investointien nettorahavirta -1,9 -0,3 -12,4

Vapaa kassavirta 19,6 -23,9 68,7
1 Raportointikaudella 1–12/2020, carve-out-erät ovat eliminoitu Nettokäyttöpääoman muutos -riviltä ja ne esitetään osana erää Rahoitus, Metso-konserni.
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Reinventing
reliability
Hyödynnämme pitkää historiaamme, kokemustamme 
ja asiantuntemustamme voidaksemme jatkuvasti 
kehittää ja luoda ratkaisuja, jotka määrittävät 
uudelleen luotettavan virtauksensäädön 
prosessiteollisuudessa. 

Asiakaslupauksemme



Fokus siirtyy kustannusten hallinnasta 
kasvun nopeuttamiseen

• Strategiset tuotelanseeraukset mahdollistavat edelleen hajauttamisen
• Tuotteiden uudistaminen kestävän kehityksen lisäämiseksi
• Myynti- ja jakeluverkoston kehittäminen
• Palveluihin ja myyntiin digitaaliset työkalut
• Saatavuuden ja toimituskyvykkyyden parantaminen
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Neleksen keskipitkän aikavälin taloudelliset 
tavoitteet vahvistettiin 1. heinäkuuta 2020

17

≥ 5 % 
orgaaninen kasvu

> 1 mrd. 
euroa 

saatuja tilauksia 
vuoden 2025 

tietämillä

> 15 % 
EBITA

samalla panostus 
kasvuun

1 Nettotulos ilman fuusioihin ja yritysostoihin liittyviä poistoja.

Osingonmaksu 

~40 %
nettotuloksesta1

< 2,5x
nettovelka/EBITDA

vahvan taseen
säilyttäminen, 

samalla panostus 
kasvuun
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Presenter
Presentation Notes
DISCLAIMER: MEDIUM TERM, COVID HAVING IMPACT IN SHORT TERM AS COMMUNICATED BY METSO Q1First focus is to grow and while we are growing considerably faster than the market, we will maintain >15% (obs the "independence" cost absorbed)Should growth be slower in the future, there is upside to the margins (and even now we are saying more than 15%, not 15%)M&A depending on availability, but also finacially disciplined, Supporting the growht directions



@nelesworld @Neles@nelesflow @nelesflow@neles

Reinventing 
reliability

neles.com
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