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Neleksen osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021 
Markkinat kehittyivät odotettua paremmin neljänneksen lopulla – positiivinen kehitys 
näkyi huolto- ja MRO-liiketoiminnoissa 

• Saadut tilaukset kasvoivat 15 prosenttia edellisestä neljänneksestä.  
• Palveluliiketoiminta sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta piristyivät 

ensimmäisen neljänneksen aikana ja palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat vuoden 2019 hyvällä 
tasolla. 

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

• Kannattavuus oli vertailukauden tasolla alhaisesta liikevaihdosta huolimatta. Kulukuri jatkui ja 
myyntikate oli hyvä.  

• Tase vahvistui entisestään hyvän kassavirran ansiosta. 
 

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 on raportoitu yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen. 

Tiivistelmä avainluvuista  

Operatiiviset avainluvut   1–3/21 1–3/20 Muutos, % 2020 

Milj. euroa       

Saadut tilaukset1   153,9 190,9 -19  590,1 

Tilauskanta kauden lopussa   298,4 337,4  -12 270,3 

Liikevaihto2   129,1 136,8 -6  576,3 
Oikaistu EBITA,  
jatkuvat toiminnot    15,9 16,7 -5 85,0 

    % liikevaihdosta   12,3 12,2   14,8 

Oikaisuerät 3   - 1,3   11,3 

Liikevoitto   15,1 14,5 4 70,3 

    % liikevaihdosta   11,7 10,6   12,2 

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa   0,07 0,07 - 0,32 

Vapaa kassavirta   19,6 -23,9 - 68,7 

       

Taseen avainluvut, IFRS   3/21   2020 

Taseen loppusumma, milj. euroa 675,6   643,8 

Nettovelka, milj. euroa 63,0   81,4 

Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta 0,7   0,9 

Nettovelkaantuneisuusaste, % 25,2   30,9 

Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 2 825   2 840 
 
1 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset olivat 112,4 (107,4) miljoonaa euroa, sisältäen Palveluliiketoiminnan tilaukset 40,5 
(37,1) miljoona euroa. Vertailukelpoisilla valuutoilla saatujen tilausten lasku oli raportointikaudella 1–3/2021 14 %.  
2 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto oli 88,4 (94,6) miljoonaa euroa, sisältäen Palveluliiketoiminnan liikevaihdon 31,3 (29,4) 
miljoona euroa. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihdon kasvu oli raportointikaudella 1–3/2021 1 %. 

3 Neleksellä ei ollut oikaisueriä 1–3/2021 (1,3 miljoonaa euroa 1–3/2020). Katso liite 5.  
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Toimitusjohtaja Olli Isotalo: 

Markkinat kehittyivät odotettua paremmin ensimmäisen neljänneksen lopulla. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnat 
vilkastuivat, ja palveluliiketoiminnan tilaukset ovat jo vuoden 2019 hyvällä tasolla. Myös MRO-liiketoiminta 
parantui huomattavasti edelliseen neljännekseen verrattuna, vaikka tilauksia saatiinkin edelleen hieman 
vähemmän kuin ennen covid-19-pandemiaa. Sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien aktiviteetti oli edelleen hyvä. 
Saimme uusia sellu- ja paperiprojekteja APAC-alueella ja lisätilauksia olemassa oleviin projekteihin EMEIA-
alueella sekä Etelä-Amerikassa. Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien markkina-
aktiviteetti oli heikkoa. Odotamme kuitenkin projektitilausten lisääntyvän vuoden 2021 toisella puoliskolla, 
koska uusien projektien tarjouskanta on tyydyttävä.   

Osasimme odottaa alhaisempaa myyntiä ensimmäisellä neljänneksellä tilauskannan toimitusaikojen 
perusteella. Covid-19-pandemian aiheuttamat haasteet Brasilian toiminnoissamme viivästyttivät lisää myyntiä 
ensimmäiseltä neljännekseltä. Saimme tartunnat hallintaan ja pystyimme avaamaan huoltokeskuksemme 
Brasiliassa rajoitetulla kapasiteetilla. Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meillä etusijalla. Saamme 
toimitettua lykkäytyneen myynnin tämän vuoden aikana. 

Jatkoimme ensimmäisen neljänneksen aikana tiukkaa kulukuria, mikä tuki kannattavuutta vähäisestä 
myynnistä huolimatta. Kustannussäästöistä ja covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta 
pystyimme viemään strategisia kehitysohjelmiamme eteenpäin. Toimintojemme siirto ja 
myynnintukiresurssiemme kehittäminen Intiassa etenivät hyvin. Saimme yhdenmukaistetun ERP-
järjestelmämme toimintaan Ruotsissa ja Brasiliassa.  

Kun markkinatilanne paranee tulevien vuosineljännesten aikana, aiomme nopeuttaa strategiamme 
toteuttamista lisäämällä kohdennetusti myynti- ja RTD-resurssejamme. 

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. 
  

Covid-19-pandemia-päivitys 

Liikkumisrajoituksilla ja asiakkaiden tiukalla kassanhallinnalla oli negatiivinen vaikutus vuonna 2020 palvelu- 
sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaiseen (MRO) liiketoimintaan. Erityisesti suuria huoltoseisokkeja 
siirrettiin tuonnemmaksi. Palvelu- sekä MRO-liiketoiminta ovat selkeästi piristyneet vuoden 2021 ensimmäisellä 
neljänneksellä maailmanlaajuisesti, mutta epävarmuuksien ja riskien odotetaan jatkuvan tietyillä alueilla 
vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. 
 
Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Neleksen Brasilian-toimituskeskus suljettiin väliaikaisesti covid-19-
tapausten vuoksi, mikä aiheutti viivästyksiä toimituksissa ja liikevaihdon laskua ensimmäisellä neljänneksellä. 
Toimituskeskus avautui uudelleen ennakoitua nopeammin aktiivisten toimenpiteiden vuoksi. Tällä hetkellä 
toimituskeskus toimii rajallisella kapasiteetilla siten, että henkilöstön terveys ja turvallisuus pidetään ensisijalla. 
Keskuksen sulkemisen vuoksi lykätty myynti tullaan saamaan kiinni loppuvuoden 2021 aikana. Neleksellä on 
toimintaa useilla alueilla, joilla covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen häiriöitä. Riski, että joudumme sulkemaan 
paikallisia Neles-toimintoja väliaikaisesti, kuten tehtiin Brasiliassa, jatkuu. 
 
Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne on edelleen haastava ja toimitusviivästysten riski kasvoi ensimmäisen 
vuosineljänneksen loppupuolella. 
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Neles on tehnyt vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen 
työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja 
kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön 
siirtymistä, matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä 
kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä.  
 
Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten 
peruutuksia ei ole tullut. 

Neleksen osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021 

Toimintaympäristö 

Markkinoiden kokonaisaktiivisuus alkoi parantua vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Sellu-, 
paperi- ja biotuoteprojektiliiketoiminta jatkui vilkkaana ja hyvällä tasolla. Neles voitti uusia projekteja sekä 
lisätilauksia käynnissä oleviin projekteihin. Palveluliiketoiminta sekä huolto-, kunnossapito- ja 
käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta paranivat vuoden 2020 jälkipuoliskon heikosta tasosta tyydyttävälle 
tasolle. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä vastasivat jo vuoden 2019 
tasoa. MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset paranivat edellisestä neljänneksestä, mutta olivat edelleen alle 
covid-19-pandemiaa edeltävän tason. Aktiviteetti kemianteollisuuden- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden 
projekteissa oli heikkoa. Tilaukset olivat selvästi alle vuoden 2020 erittäin vahvan vertailujakson sekä vuoden 
2020 viimeisen vuosineljänneksen. 
 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikan markkina-alueen markkinatilanne alkoi piristyä ja saadut 
tilaukset kasvoivat 49 % edellisestä neljänneksestä. Tähän vaikutti myös kausiluontoinen vaihtelu. 
 
Palveluliiketoiminta sekä MRO-liiketoiminta piristyivät edellisestä neljänneksestä EMEIA:n (Eurooppa, Lähi-itä, 
Intia ja Afrikka) ja APAC:n markkina-alueilla. Projektiliiketoiminta oli alhaisella tasolla EMEIA:ssa, kun taas 
APAC:ssa se pysyi hyvällä tasolla Kiinan investointien tukemana. Vertailukautena APAC:n projektitilaukset 
olivat erityisen vahvat. 
 
Etelä-Amerikan markkina-alueen tilaukset olivat selvästi alle vuoden 2020 vertailukauden, johon sisältyi suuria 
sellu-, paperi- ja biotuoteprojektitilauksia. Huolimatta haastavasta covid-19-pandemian tilanteesta, 
markkinoiden kokonaisaktiivisuus pysyi vakaana Etelä-Amerikassa.   

Tilaukset ja liikevaihto 

Tilaukset markkina-alueittain 

Milj. euroa   1–3/21 1–3/20 2020 
EMEIA  54,7 64,4 224,9 
Pohjois-Amerikka   54,6 58,0 168,5 
Etelä-Amerikka   10,8 17,9 64,6 
Aasian ja Tyynenmeren alue  33,8 50,7 132,2 
Neles yhteensä  153,9 190,9 590,1 

 

Tilausten lasku vertailukauden erittäin korkealta tasolta johtui projektitilausten laskusta kaikilla markkina-
alueilla. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset, olivat 112,4 miljoonaa euroa (107,4 milj. e), josta 
palveluliiketoiminnan tilaukset olivat 40,5 miljoonaa euroa (37,1 milj. e). Maaliskuun 2021 lopun tilauskanta oli 
298,4 miljoonaa euroa (337,4 milj. e).   
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Liikevaihto markkina-alueittain 

Milj. euroa   1–3/21 1–3/20 2020 
EMEIA  52,3 52,2 223,0 
Pohjois-Amerikka   43,6 52,8 166,5 
Etelä-Amerikka   13,6 7,5 56,9 
Aasian ja Tyynenmeren alue  19,6 24,3 130,0 
Neles yhteensä  129,1 136,8 576,4 

 
Projektiliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto oli 88,4 
miljoonaa euroa (94,6 milj. euroa), josta palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 31,3 miljoonaa euroa (29,4 milj. e.). 

Valuuttakurssien vaikutus saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon 

 Saadut tilaukset  Liikevaihto 
 1–3/21 1–3/21 
2020, milj. euroa 190,9 136,8 
    Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla -14 % 1 % 
    Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus -6 % -7 % 
    Muutos yhteensä -19 % -6 % 
2021, milj. euroa 153,9 129,1 

 

Valuuttakursseilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon. Vertailukelpoisilla 
valuutoilla liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Valuuttakurssivaikutus tuli pääasiassa Brasilian realista, 
Yhdysvaltain dollarista ja Intian rupiasta. 

Taloudellinen tulos  

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 
Oikaistu EBITA  15,9 16,7 85,0 
  % liikevaihdosta  12,3 12,2 14,8 
Poistot  -0,8 -0,8 -3,4 
Oikaisuerät   - -1,3 -11,3 
Liikevoitto   15,1 14,5 70,3 
 % liikevaihdosta  11,7 10,6 12,2 

Rahoituskulut, netto  -1,0 -0,8 -6,5 

Tuloverot  -3,4 -3,3 -15,6 

  Efektiivinen veroaste %  24,5 25,1 24,4 

Tilikauden tulos  10,6 10,4 48,2 

Tulos/osake   0,07 0,071 0,321 
1 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot 

 
Alhaisella liikevaihdolla oli negatiivinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen kannattavuuteen. 
Kustannussäästötoimenpiteet jatkuivat vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä parantaen osaltaan 
kannattavuutta. Näiden ansiosta liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus (sekä oikaistu EBITA että liikevoitto) 
oli vertailukautta parempi. 

Kassavirta ja investoinnit 

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 

Liiketoiminnan rahavirta  21,5 -23,6 81,1 
Investoinnit, netto   -1,9 -0,3 -12,4 
Vapaa kassavirta  19,6 -23,9 68,7 
Kassakonversio %  185 --230 142 
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Vahva vapaa kassavirta johtui kustannusten hallinnalla saavutetusta kannattavuudesta ja alhaisista 
investoinneista. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit koostuivat pääasiassa tutkimus- ja 
kehityshankkeista.  

Taloudellinen asema 

Milj. euroa 3/21 

Jatkuvat 
toiminnot 

3/20 12/20 
Vaihto-omaisuus 172,8 195,2 160,3 
Myyntisaamiset 80,9 89,7 88,9 
Ostovelat -56,2 -51,6 -59,9 
Saadut ennakot -32,2 -25,0 -26,7 
Muut -18.2 -6.0 -19.0 
Osingonjakovelka  -33.1 - - 
Nettokäyttöpääoma 114,0 202,2 143,6 

    
Korolliset velat 221,5 212,8 217,3 
Muut korolliset varat -0,5 - - 
Rahat ja pankkisaamiset -158,0 -121,2 -135,9 
Nettovelka 63,0 91,6 81,4 
Nettovelkaantuneisuusaste % 25,2 - 30,9 
    
Oma pääoma 250,4 305,0 263,1 
Tase yhteensä 675,6 645,6 643,8 
Omavaraisuusaste % 38,9 - 42,6 
 
Neleksen tase ja likviditeetti pysyivät vakaina. Korolliset velat ensimmäisen neljänneksen 2021 lopussa olivat 
221,5 miljoonaa euroa (joulukuun 2020 lopussa 217,3 milj. e), joka sisältää 50,8 miljoonaa euroa 
vuokrasopimusvelkoja (joulukuun 2020 lopussa 51,5 milj. e). 33,1 miljoonan euron osinko maksettiin 8.4.2021. 
 
Neleksen käytettävissä on nostamaton 200 miljoonan euron komittoitu valmiusluotto sekä 200 miljoonan euron 
suomalainen yritystodistusohjelma. Neles-konsernilla ei ole julkisia luottoluokituksia.  

Tuotekehitys 

Neleksen tuotekehitys keskittyy tiettyjen tuotealustojen uusimiseen ja laajentamiseen tulevaisuuden tarjooman 
kilpailukyvyn varmistamiseksi.  

T&K:hon ja teollisuusoikeuksiin liittyvät menoerät  

Milj. euroa 1–3/21 1–3/20  1–12/20 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut 6,4 6,3 17,6 
    % liikevaihdosta 5,0 4,6 3,1  
Tuloslaskelmaan kirjattu osuus edellisestä 3,5 4,2 14,2  
    % liikevaihdosta 2,7 3,1 2,5  

 

Henkilöstö 

Neleksellä oli 2 825 työntekijää maaliskuun 2021 lopussa (31.3.2020: 2 872; 31.12.2020: 2 840).  

Turvallisuus 

Neles on sitoutunut työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen tavoitteenaan nolla työtapaturmaa. 
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Neleksen Suomen toiminnot saivat huhtikuussa Nolla tapaturmaa -foorumin parhaan 
työturvallisuustasoluokituksen toisena perättäisenä vuotena: Taso I – maailman kärjessä. Foorumin kriteeristö 
perustuu turvallisuuden keskeisiin suorituskykymittareihin, joista tärkein on työpaikan työtapaturmataajuus. 
Neleksen globaalin turvallisuuden kehittämisen suurin saavutus oli työtapaturmataajuuden laskeminen tasolle 
1,3 vuoden 2020 lopussa. Luku on Neleksen historian paras. Turvallisuuden keskeisten suorituskykymittarien 
lisäksi foorumin päätöksentekoon vaikuttavat myös tapaturmien vakavuus sekä vaaratilanteiden 
ilmoitusmenettelyn taso. Kartoitukseen osallistui 450 suomalaista yritystä. 

 

Poissaolon aiheuttaneet tapaturmat Neleksen toiminnoissa, rullaava 12 
kuukautta  3/21 12/20 
 
Tapaturmataajuus (LTIF)  1,1 1,3 
 
 

Avainhenkilöiden osakekohtainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 

Neles otti 5.1.2021 uuden 2021 DSUP 2021–2023 -ohjelman piiriin yhteensä 39 ylimmän johdon henkilöä 
osana DSUP-palkitsemisrakennetta. Palkkio ansaitaan yksilön, liiketoiminnan tai yritystason 
suorituskriteerien mukaan vuonna 2021. Vuonna 2021 ansaittu palkkio muunnetaan synteettisiksi osakkeiksi 
noin kahden vuoden osakekurssikaudeksi. Palkkio maksetaan sen jälkeen käteisenä keväällä 2024 
Neleksen osakkeen maksuhetken arvon perusteella.  

Neles myönsi 4.2.2021 PSP 2021–2023 -osakepalkitsemisohjelman Neleksen johtoryhmän jäsenille. Palkkio 
perustuu Neleksen osakkeen suhteelliseen osakkeen kokonaistuottoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS) 
vuosina 2021–2023. Ansaittu palkkio maksetaan osakkeina, ja maksettavien osakkeiden enimmäismäärä on 
noin 277 000 osaketta. 

Lisäksi Neleksen hallitus on päättänyt maksaa DSUP 2018 -palkitsemisohjelman ansaitun palkkion 
käteisenä heinäkuussa 2021. Yhteensä 16 henkilölle maksettavan rahapalkkion määrä perustuu 114 388 
osakkeen markkina-arvoon ajanjaksolta 15.4. 2021–30.4. 2021.  

Neles ilmoitti alkujaan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta 1. heinäkuuta 2020 ja lisäksi 
15. joulukuuta 2020.  

Neleksen pitkän aikavälin osakeperusteiset palkitsemisjärjestelyt ovat:  

31.03.2021   
DSUP 2019  

-ohjelma 
DSUP 2021  

-ohjelma 
PSP  

2020–2022 
PSP  

2021–2023 
Ohjelma   Osake Käteisvastike Osake Osake 
Osakkeiden enimmäismäärä   69 415 - 280 000 277 000 
Myöntämispäivä   15.3.2019 5.1.2021 8.10.2020 4.02.2021 
Myöntämishinta   8.10 - 11,58 10,71 
Päättymispäivä   13.5.2022 31.5.2024 5.3.2023 13.03.2024 
            
Myönnetyt osakkeet 1.1.2021   69 415 - 265 510 - 

Myönnetty   -   - 276 600 
Menetetty, vapautettu           

Myönnetyt osakkeet 31.3.2021   69 415 - 265 510 276 600 
Edunsaajat 31.3.2021   19 39 12 13 

Neleksen johtoryhmä   9 - 12 13 
Muut edunsaajat   10 39 - - 

 

Osakkeet ja kaupankäynti 

Neleksen osakepääoma oli 50 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256. Tähän sisältyi 150 
361 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joiden osuus kaikista Neleksen osakkeista ja äänistä oli 0,1 
prosenttia.  
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Tammi–maaliskuussa 2021 vaihdettiin yhteensä 24 101 615 osaketta, joiden arvo oli 254 miljoonaa euroa. 
Neleksen markkina-arvo maaliskuun 2021 lopussa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita oli 1 627 
miljoonaa euroa. 

Neleksen osakekurssin kehitys Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2021 

EUR 1–3/2021 

Päätöskurssi 31.3.2021 10,83 
Korkein hinta 11,58 
Alin hinta 10,03 
Kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta 10,52 

  
Raportointikauden liputusilmoitukset 

Neleksen osakkeenomistajilta vastaanottamat liputusilmoitukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta 
https://www.neles.com/fi/yritys/media/uutiset/. 

Varsinainen yhtiökokous 26. maaliskuuta 2021 

Neles Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 virtuaalisena. Yhtiökokous vahvisti yhtiön 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.  

Enemmistö annetuista äänistä vastusti yhtiön palkitsemisraportin hyväksymistä neuvoa-antavassa 
äänestyksessä.  

Osinko 

Vähemmistöosinkoa koskevan äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksesta 
poiketen osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen määrän, joka vastaa kahdeksaa (8) prosenttia 
yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosingon määrä on 0,2205 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 
8.4.2021. 

Hallituksen jäsenten palkkiot 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille 
tulevalla toimikaudella maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti: 

• hallituksen puheenjohtaja: 115 000 euroa 
• hallituksen varapuheenjohtaja: 65 000 euroa 
• hallituksen jäsenet: 50 000 euroa kullekin. 

Lisäksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että tarkastusvaliokuntaan 
sekä palkitsemisvaliokuntaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan lisäpalkkiot seuraavasti: 

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa 
• tarkastusvaliokunnan jäsen: 7 500 euroa kullekin 
• palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa 
• palkitsemisvaliokunnan jäsen: 3 750 euroa kullekin. 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kiinteän vuosipalkkion 
saannin edellytyksenä hallituksen jäsenet velvoitetaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella hankkimaan noin 
40 prosentilla vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeita hintaan, joka muodostuu julkisessa kaupankäynnissä, ja että 
kauppa toteutetaan kahden viikon kuluessa yhtiön puolivuosikatsauksen julkaisemisesta. Yhtiö korvaa 
osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Koko 
vuosimaksun verovähennys tehdään käteissummasta. 

Lisäksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että jokaisesta etäyhteyden 
avulla pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan 800 euron kokouspalkkio. Jos 
hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä, kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti: 

• hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa: 800 euroa kokoukselta 

https://www.neles.com/fi/yritys/media/uutiset/
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• hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa: 1 600 euroa kokoukselta 
• hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella: 3 200 euroa kokoukselta 

Kokouspalkkiot maksetaan käteisenä. Mahdolliset matkustuskulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan 
mukaisesti.  

Hallituksen kokoonpano 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen 
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän. 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen 
puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Eskola, varapuheenjohtajaksi Perttu Louhiluoto ja jäseniksi Anu Hämäläinen, 
Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon.  

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Neleksen verkkosivuilla osoitteessa 
www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/. 

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio 

Yhtiökokous päätti hallituksen esitykseen mukaisesti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö 
Ernst & Young Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut 
Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaisesti.  

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 3,3:a prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla 
hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia 
osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa 
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien, tai muiden 
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön 
kannustinjärjestelmiä. 

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on 
voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen yhtiön 
omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutusta ei ole käytetty 27.4.2021 mennessä. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
seuraavasti:  

Valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä saa olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa 
noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti 
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman 
valtuutuksen osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta ei ole 
käytetty 27.4.2021 mennessä. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

http://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: 

”8 § Yhtiökokouksen paikka ja kokouskutsu 

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai 
yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä tai muutoin 
todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta 
kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivää. 

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta." 

Järjestäytymiskokous 

Anu Hämäläinen nimitettiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Perttu Louhiluoto ja Jukka Tiitinen 
tarkastusvaliokunnan jäseniksi. 

Jaakko Eskola nimitettiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Niko Pakalén, Teija Sarajärvi ja Mark 
Vernon palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. 

Lisätietoja ja yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neles.com/yk. 

 

Muut Q1 2021 merkittävät tapahtumat 

24.3.: Neles julkaisi tiedon Brasilian toimituskeskuksen väliaikaisesta sulkemisesta siellä havaittujen covid-19-
tapausten vuoksi. Brasilian toimituskeskuksen väliaikaisella sulkemisella ja sen aiheuttamalla liikevaihdon 
viivästymisellä myöhemmille neljänneksille sekä muun tilauskannan toimitusten ajoituksilla ja 
valuuttakurssivaihteluilla ennakoidaan olevan negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ensimmäisellä neljänneksellä.  
Liikevaihdon arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa tai enemmän alle edellisen vuoden vertailukauden. 
Raportoitavan liikevaihdon viivästykset otetaan kiinni loppuvuoden aikana. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

19.4.: Neles Oyj on saanut Verohallinnolta päätöksen ja 1,8 miljoonan euron maksuunpanon koskien vuosien 
2015 ja 2016 osingonmaksuihin littyviä lähdeveroja. Neles pitää Verohallinnon päätöstä perusteettomana ja 
aikoo hakea siihen muutosta. Neles tulee kuitenkin suorittamaan vaaditun maksuunpanon huhtikuussa 2021 
välttääkseen ylimääräisten korkokulujen ja korotusten syntymisen valitusprosessin aikana. 

Covid-19-pandemia-päivitys 

Liikkumisrajoituksilla ja asiakkaiden tiukalla kassanhallinnalla oli negatiivinen vaikutus vuonna 2020 palvelu- 
sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaiseen (MRO) liiketoimintaan. Erityisesti suuria huoltoseisokkeja 
siirrettiin tuonnemmaksi. Palvelu- sekä MRO-liiketoiminta ovat selkeästi piristyneet vuoden 2021 ensimmäisellä 
neljänneksellä maailmanlaajuisesti, mutta epävarmuuksien ja riskien odotetaan jatkuvan tietyillä alueilla 
vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. 
 
Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Neleksen Brasilian-toimituskeskus suljettiin väliaikaisesti covid-19-
tapausten vuoksi, mikä aiheutti viivästyksiä toimituksissa ja liikevaihdon laskua ensimmäisellä neljänneksellä. 
Toimituskeskus avautui uudelleen ennakoitua nopeammin aktiivisten toimenpiteiden vuoksi. Tällä hetkellä 
toimituskeskus toimii rajallisella kapasiteetilla siten, että henkilöstön terveys ja turvallisuus pidetään ensisijalla. 
Keskuksen sulkemisen vuoksi lykätty myynti tullaan saamaan kiinni loppuvuoden 2021 aikana. Neleksellä on 
toimintaa useilla alueilla, joilla covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen häiriöitä. Riski, että joudumme sulkemaan 
paikallisia Neles-toimintoja väliaikaisesti, kuten tehtiin Brasiliassa, jatkuu. 
 
Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne on edelleen haastava ja toimitusviivästysten riski kasvoi ensimmäisen 
vuosineljänneksen loppupuolella. 
 
Neles on tehnyt vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen 
työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja 

http://www.neles.com/yk
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kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön 
siirtymistä, matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä 
kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä.  
 
Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten 
peruutuksia ei ole tullut. 

Lähiajan liiketoiminnan riskit ja markkinoiden epävarmuustekijät 

Covid-19-pandemiaan liittyvien riskien lisäksi lisääntyvät kauppapakotteet, inflaatio ja tariffit sekä muut kaupan 
esteet voivat aiheuttaa haasteita yhtiön toimitusketjun hallinnalle ja hinnoittelulle, millä voi olla vaikutusta yhtiön 
kasvumahdollisuuksiin ja katteisiin. Valuuttakurssien ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut voivat vaikuttaa 
Neleksen tilauskertymään, liikevaihtoon ja taloudelliseen asemaan. Neles suojaa sitovista toimitus- ja 
hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot. Lisäksi on olemassa muita markkina- ja asiakasriskejä, jotka 
voivat johtaa suunnitteilla ja käynnissä olevien projektien lykkäämiseen, viivästymiseen tai lopettamiseen. 
Globaali logistiikkatilanne on edelleen haastava, ja toimitusviivästymisten riski kasvoi ensimmäisen 
neljänneksen loppupuolella. 
 
Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa kielteisesti Neleksen asiakkaiden maksukäyttäytymiseen ja lisätä 
muun muassa yhtiön tuotteisiin, projekteihin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten 
vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä eri puolilla maailmaa.  

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. 
 

 
    

 
Vantaa, 27. huhtikuuta 2021 

Neles Oyj:n hallitus 
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Neleksen osavuosikatsaus: taulukot  

Sisällys 

Tuloslaskelma, IFRS 
Laaja tuloslaskelma, IFRS 
Tase, IFRS 
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 
Rahavirtalaskelma, IFRS 
Taseen analyysi 
Rahavirtalaskelman analyysi 
Osavuosikatsauksen liitetiedot, IFRS 

Tuloslaskelma, IFRS 
Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 
Jatkuvat toiminnot     

Liikevaihto  129,1 136,8 576,3 
Hankinnan ja valmistuksen kulut  -88,5 -89,1 -386,1 
Bruttokate  40,6 47,7 190,2 

     
Myynnin- ja markkinoinnin kulut  -14,2 -16,9 -65,3 
Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset  -3,5 -4,2 -14,2 
Hallinnon kustannukset  -7,6 -9,2 -38,6 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto  -0,3 -2,8 -1,8 
Liikevoitto  15,1 14,5 70,3 

     
Rahoitustuotot ja -kulut, netto  -1,0 -0,8 -6,5 
Tulos ennen veroja  14,1 13,7 63,8 

     
Tuloverot  -3,4 -3,3 -15,6 
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot  10,6 10,4 48,2 

     
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot  - 58,2 2 149,6 
Tilikauden tulos  10,6 68,6 2 197,8 

     
Tilikauden tuloksen jakaantuminen, jatkuvat toiminnot     

Emoyhtiön omistajille  10,6 10,4 48,2 
Määräysvallattomille omistajille  - -  - 
     

Tilikauden tuloksen jakaantuminen, lopetetut toiminnot     
Emoyhtiön omistajille  - 57,9 2 149,1 
Määräysvallattomille omistajille  - 0,3  0,5 
     

Tilikauden tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille  10,6 68,3 2 197,3 
Määräysvallattomille omistajille  - 0,3 0,5 

     
Tulos per osake, euroa     

Laimentamaton ja laimennettu, jatkuvat toiminnot  0,07 0,07 0,32 
Laimentamaton ja laimennettu, lopetetut toiminnot  - 0,39 14,31 
Laimentamaton ja laimennettu  0,07 0,46 14,63 
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Laaja tuloslaskelma, IFRS 

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 
Jatkuvat toiminnot 

    
Tilikauden tulos  10,6 10,4 48,2 
Muut laajan tuloksen erät      

Arvostus käypään arvoon verovaikutus huomioituna  - 0,0 - 
Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot  10,6 -0,9 -15,6 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi  10,6 -0,9 -15,6 
     

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot verovaikutus huomioituna  - 0,0 2,2 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi  - 0,0 2,2 
     
Muut laajan tuloksen erät yhteensä  10,6 -0,9 -13,4 

     
Tilikauden laaja tulos, jatkuvat toiminnot  21,2 9,5 34,8 

     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen,  
jatkuvat toiminnot     

Emoyhtiön omistajille  21,2 9,5 34,8 
Määräysvallattomille omistajille  - - - 

     
Tilikauden laaja tulos, lopetetut toiminnot  - 10,3 2 098,3 

     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen,  
lopetetut toiminnot     

Emoyhtiön omistajille  - 10,0 2 097,9 
Määräysvallattomille omistajille  - 0,3 0,5 

     
Tilikauden laaja tulos  21,2 19,9 2 133,2 
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     

Emoyhtiön omistajille  21,2 19,6 2 132,7 
Määräysvallattomille omistajille  - 0,3 0,5 
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Tase - Varat, IFRS 

Milj. euroa 
 

3/21 3/20 
 

12/20 
Pitkäaikaiset varat    

Aineettomat omaisuuserät    
Liikearvo 59,4 61,3 57,3 
Muut aineettomat omaisuuserät 17,0 18,0 16,6 

Aineettomat omaisuuserät yhteensä 76,4 79,2 73,9 
    

Aineelliset omaisuuserät    
Maa- ja vesialueet 5,7 6,0 5,5 
Rakennukset 22,5 19,8 22,1 
Koneet ja kalusto 30,5 27,4 30,5 
Keskeneräiset omaisuuserät 3,7 12,2 4,2 

Aineelliset omaisuuserät yhteensä 62,3 65,5 62,3 
    

Käyttöoikeusomaisuus 49,7 42,7 50,5 
    

Muut pitkäaikaiset varat    
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,7 0,2 0,2 
Laskennalliset verosaamiset 18,9 16,0 17,9 
Muut pitkäaikaiset saamiset 12,3 1,6 12,0 

Muut pitkäaikaset varat yhteensä 31,9 17,8 30,6 
    

Pitkäaikaiset varat yhteensä 220,3 205,2 217,3 
    
Lyhytaikaiset varat    
     Vaihto-omaisuus 172,8 195,2 160,3 

Myyntisaamiset 80,9 89,7 88,9 
Johdannaisinstrumentit - - 0,0 
Tuloverosaamiset 4,3 1,8 4,0 
Muut lyhytaikaiset saamiset 39,3 32,5 37,4 
Rahat ja pankkisaamiset 158,0 121,2 135,9 
    

Lyhytaikaiset varat yhteensä 455,3 440,4 426,5 
    

Varat, lopetetut toiminnot - 3 358,9 - 
    

VARAT YHTEENSÄ 675,6 4 004,6 643,8 
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Tase – Oma pääoma ja velat, IFRS 

Milj. euroa 
 

3/21 3/20 12/20 
Oma pääoma    

Osakepääoma 51,0 141,0 51,0 
Omat osakkeet -3,3 -3,3 -3,3 
Muuntoerot 46,7 50,6 36,1 
Arvonmuutos- ja muut rahastot 30,0 302,7 31,3 
Lopetetut toiminnot  - -202,8 - 
Kertyneet voittovarat  125,9 1 254,6 148,0 

Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 250,2 1 542,7 263,0 
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 2,6 0,1 

Oma pääoma yhteensä 250,4 1 545,3 263,1 
    
Velat    

Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 149,8 149,6 149,7 
Vuokrasopimusvelat 40,1 34,4 40,7 
Eläkevelvoitteet 22,0 9,3 20,7 
Varaukset 1,3 1,4 2,4 
Laskennallinen verovelka 3,8 3,9 2,7 
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,3 0,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 217,3 199,0 216,4 
    
Lyhytaikaiset velat    

Korolliset velat 21,1 19,9 16,1 
Vuokrasopimusvelat 10,8 8,8 10,8 
Ostovelat 56,2 51,6 59,9 
Varaukset 9,6 11,2 8,6 
Saadut ennakot 32,2 25,0 26,7 
Johdannaisinstrumentit 0,9 0,1 1,4 
Tuloverovelat 7,9 6,3 5,4 
Muut lyhytaikaiset velat 69,2 18,7 35,4 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 207,9 141,7 164,3 
    
Velat yhteensä 425,2 340,7 380,7 
    
Velat, lopetetut toiminnot - 2 118,6 - 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 675,6 4 004,6 643,8 
 

Korollinen nettovelka 

Milj. euroa 
 

3/21 3/20 12/20 
Korolliset velat 170,7 169,5 165,9 
Vuokrasopimusvelat 50,8 43,2 51,5 
Muut korolliset varat -0,5 - - 
Rahat ja pankkisaamiset -158,0 -121,2 -135,9 
Korollinen nettovelka 63,0 91,6 81,4 
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Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 

 

Milj. euroa 
Osake 

pääoma 
Omat 

osakkeet 
Muunto-

erot 

Arvon-
muutos- 
ja muut 

rahastot 
Lopetetut 
toiminnot 

Kertyneet 
voitto-
varat 

Emoyhtiön 
osakkeen-
omistajille 

kuuluva 
oma 

pääoma 

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 
1.1.2020 141,0 -6,2 51,7 303,8 -154,8 1 187,5 1 522,9 2,8 1 525,7 
          
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot - - - - - 10,4 10,4 - 10,4 
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot - - - - - 58,2 58,2 0,3 58,5 
          
Muun laajan tulokset erät          

Rahavirran suojaus verovaikutus 
huomioituna - - - -0,2 - - -0,2 - -0,2 
Tytäryhtiöihin tehtyjen 
nettosijoitusten muuntoerot - - -48,9 - - - -48,9 0,0 -48,9 
Lopetetut toiminnot - - 47,9 0,2 -48,0 - -  - - 

Tilikauden laaja tulos - - -1,1 0,0 -48,0 68,6 19,5 0,3 19,9 
          
Osingot - - - - - - - - - 
Osakeperusteiset maksut 
verovaikutus huomioituna - 2,9 - -1,9  - -4,5 -3,5 - -3,5 
Muut erät - - - 0,9  - 3,0 3,9 -0,6 3,3 
31.3.2020 141,0 -3,3 50,6 302,7 -202,8 1 254,6 1 542,7 2,6 1 545,3 
 

 

  

Milj. euroa 
Osake 

pääoma 
Omat 

osakkeet 
Muunto-

erot 

Arvon-
muutos- 
ja muut 

rahastot 
Kertyneet 

voittovarat 

Emoyhtiön 
osakkeen-
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma 

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus 

Oma pääoma 
yhteensä 

1.1.2021 51,0 -3,3 36,1 31,3 148,0 263,0 0,1 263,1 
         
Tilikauden tulos - - - - 10,6 10,6 - 10,6 
         
Muun laajan tulokset erät         

Tytäryhtiöihin tehtyjen 
nettosijoitusten muuntoerot - - 10,6 - - 10,6 - 10,6 

Tilikauden laaja tulos - - 10,6 - 10,6 21,2 - 21,2 
         
Osingot - - - - -33,1 -33,1 - -33,1 
Osakeperusteiset maksut 
verovaikutus huomioituna - - - -1,2 0,7 -0,6 - -0,6 
Muut erät - - - - -0,3 -0,3 0,0 -0,3 
31.3.2021 51,0 -3,3 46,7 30,0 125,9 250,2 0,1 250,4 
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Rahavirtalaskelma, IFRS 

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 
Liiketoiminta     

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot  10,6 10,4 48,2 
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot  - 58,2 2 149,6 
Oikaisut     

Poistot  6,2 5,9 24,5 
Rahoituskulut, netto  1,0 2,4 17,5 
Tuloverot  3,4 22,5 62,9 
Jakautumisessa luovutettujen nettovarojen  
käyvän arvon arvostus  - - -2 022,2 
Muut erät  1,5 0,9 5,4 

Nettokäyttöpääoman muutos  1,2 17,1 202,6 
Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja  24,0 117,7 488,4 

     
Maksetut rahoitustuotot ja kulut, netto  -0,5 -3,9 -21,4 
Maksetut tuloverot  -2,1 -24,6 -51,4 

Liiketoiminnan nettorahavirta  21,5 89,3 415,7 

     
Investointitoiminta     

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin  -1,8 -26,3 -54,3 
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit  -0,1 1,2 1,1 
Hankitut liiketoiminnat, netto  - 0,9 0,9 

Investointitoiminnan nettorahavirta  -1,9 -24,2 -52,3 

     
Rahoitustoiminta     

Maksetut osingot  - - -220,8 
Sijoitukset rahoitusvaroihin  0,0 - -0,5 
Lainojen nostot ja lyhennykset, netto  4,1 150,8 142,4 
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset  -2,8 -8,7 -23,4 
Rahoitus, Metso-konserni  - - -13,9 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta  1,3 142,0 -116,2 

     
Rahavarojen nettomuutos  20,9 207,1 247,6 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus  1,0 -7,4 -12,4 
Jakautumisessa siirtyneet rahat ja pankkisaamiset  - - -312,4 
Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa  135,9 213,1 213,1 

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa  157,8 412,9 135,9 
   Jatkuvien toimintojen rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa  - 121,2 - 

Lopetettujen toimintojen rahat ja pankkisaamiset kauden 
lopussa  - 291,7 - 

 
IFRS rahavirtalaskelma vuodelle 2020 sisältää jatkuvien toimintojen rahavirran koko vuodelle ja lopetettujen 
toimintojen rahavirran Metso Minerals -liiketoiminnasta periodille 1.1.–30.6.2020. 
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Taseen analyysi – Varat  

Tässä analyysitaulukossa on esitetty jatkuvien Neles-toimintojen vertailukelpoiset taseen varat kaudelle 3/2020 
IFRS-tietojen lisäksi.  

 Neles 
Jatkuvat 

toiminnot Neles 
Milj. euroa 3/21 3/20 12/20 
Pitkäaikaiset varat     

Aineettomat omaisuuserät     
Liikearvo 59,4 61,3 57,3  
Muut aineettomat hyödykkeet 17,0 18,0 16,6  

Aineettomat omaisuuserät yhteensä 76,4 79,2 73,9  
     

Aineelliset omaisuuserät     
Maa- ja vesialueet 5,7 6,0 5,5  
Rakennukset 22,5 19,8 22,1  
Koneet ja kalusto 30,5 27,4 30,5  
Keskeneräiset omaisuuserät 3,7 12,2 4,2  

Aineelliset omaisuuserät yhteensä 62,3 65,5 62,3  
     

Käyttöoikeusomaisuus 49,7 42,7 50,5  
     

Muut pitkäaikaiset varat     
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,7 0,2 0,2  
Laskennalliset verosaamiset 18,9 16,0 17,9  
Muut pitkäaikaiset saamiset 12,3 1,6 12,0  

Muut pitkäaikaiset varat yhteensä 31,9 17,8 30,6  
     
Pitkäaikaiset varat yhteensä 220,3 205,2 217,3  
     
Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 172,8 195,2 160,3  
Myyntisaamiset 80,9 89,7 88,9  
Johdannaisinstrumentit - - 0,0  
Tuloverosaamiset 4,3 1,8 4,0  
Muut lyhytaikaiset saamiset 39,3 32,5 37,4  
Rahat ja pankkisaamiset 158,0 121,2 135,9  
     

Lyhytaikaiset varat 455,3 440,4 426,5  
      
VARAT YHTEENSÄ 675,6 645,6 643,8  
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Taseen analyysi – Oma pääoma ja velat 

Tässä analyysitaulukossa on esitetty jatkuvien Neles-toimintojen vertailukelpoiset oma pääoma ja velat kaudelle 
3/2020 IFRS-tietojen lisäksi. 

 Neles 
Jatkuvat 

toiminnot Neles 
Milj. euroa 3/21 3/20 12/20 
Oma pääoma    

Osakepääoma 51,0 141,0 51,0 
Omat osakkeet -3,3 -3,3 -3,3 
Muuntoerot 46,7 -152,2 36,1 
Arvonmuutos- ja muut rahastot 30,0 302,7 31,3 
Kertyneet voittovarat¹ 125,9 1 254,6 148,0 

Omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 250,2 1 542,7 263,0 
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 2,6 0,1 

Oma pääoma yhteensä 250,4 1 545,3 263,1 
Oma pääoma, lopetetut toiminnot - -1 240,3 - 
Oma pääoma, jatkuvat toiminnot 250,4 305,0 263,1 
    
Velat    

Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 149,8 149,6 149,7 
Vuokrasopimusvelat 40,1 34,4 40,7 
Eläkevelvoitteet 22,0 9,3 20,7 
Varaukset 1,3 1,4 2,4 
Laskennallinen verovelka 3,8 3,9 2,7 
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,3 0,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 217,3 199,0 216,4 
    
Lyhytaikaiset velat    

Korolliset velat 21,1 19,9 16,1 
Vuokrasopimusvelat 10,8 8,8 10,8 
Ostovelat 56,2 51,6 59,9 
Varaukset 9,6 11,2 8,6 
Saadut ennakot 32,2 25,0 26,7 
Johdannaisinstrumentit 0,9 0,1 1,4 
Tuloverovelat 7,9 6,3 5,4 
Muut lyhytaikaiset velat 69,2 18,7 35,4 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 207,9 141,7 164,3 
    
Velat yhteensä 425,2 340,7 380,7 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 675,6 645,6 643,8 
 

Korollinen nettovelka 

 Neles Neles 
Milj. euroa 3/21  12/20 
Korolliset velat 170,7   165,9 
Vuokrasopimusvelat 50,8   51,5 
Muut korolliset varat -0,5  - 
Likvidit varat -158,0   -135,9 
Korollinen nettovelka 63,0   81,4 
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Jatkuvien toimintojen rahavirtalaskelman analyysi  

Tässä analyysitaulukossa on esitetty jatkuvien Neles-toimintojen rahavirrat raportointikausille 3/2020 ja 1–
12/2020 IFRS-tietojen lisäksi. 

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 
Liiketoiminta     

Tilikauden tulos  10,6 10,4 48,2 
Oikaisut     

Poistot  6,2 5,9 24,5 
Rahoitustuotot ja -kulut, netto  1,0 0,8 6,5 
Tuloverot  3,4 3,3 15,6 
Muut erät  1,5 -0,1 -12,6 

Nettokäyttöpääoman muutos  1,2 -38,3 17,11 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   24,0 -18,5 99,2 
     

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 
     
Investointitoiminta     

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin  -1,8 -0,7 -12,6 
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynti  -0,1 0,4 0,2 
Liiketoimintojen hankinnat/myynnit, Metso Group  - - - 

Investointitoiminnan nettorahavirta  -1,9 -0,3 -12,4 
     
Rahoitustoiminta     

Maksetut osingot  - - -44,2 
Sijoitukset rahoitusvaroihin  0,0 - -0,5 
Lyhytaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto  4,2 0,7 -2.1 
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto  0,0 - - 
Rahoitus, Metso-konserni  - 91,7 70,61 
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset  -2,8 -3,7 -11,3 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta  1,3 88,6 12,6 
     
Rahavarojen nettomuutos  20,9 64,7 81,3 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus  1,0 -0,3 -2,1 
Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa  135,9 56,7 56,7 

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa  157,8 121,2 135,9 
 

Vapaa kassavirta 

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 

Liiketoiminnan nettorahavirta  21,5 -23,6 81,1 
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien ylläpitoinvestoinnit  -1,8 -0,7 -12,6 
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit  -0,1 0,4 0,2 
Vapaa kassavirta  19,6 -23,9 68,7 
1 Raportointikaudella 1–12/2020, carve-out-erät on eliminoitu Nettokäyttöpääoman muutos -riviltä ja ne esitetään osana erää 

Rahoitus, Metso-konserni.  
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Osavuosikatsauksen liitetiedot 

Sisällys 

1. Laatimisperusteet 
2. Uudet laskentastandardit 
3. Tunnusluvut ja laskentakaavat 
4. Liikevaihdon jaottelu 
5. Oikaistun EBITA:n ja liikevoiton täsmäytys  
6. Käyvän arvon arvioiminen 
7. Johdannaissopimusten nimellisarvot 
8. Ehdolliset velat ja vastuut 
9. Vuosineljännestiedot 
10. Valuuttakurssit 

 
 

1. Laatimisperusteet 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti soveltaen Neles-
konsernin tilinpäätöksen 2020 laatimisperiaatteita. Uusia laskentastandardeja on sovellettu kappaleessa 2 
kuvatulla tavalla. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.  
 
Metso-konsernin osittaisjakautuminen astui voimaan 30. kesäkuuta 2020, ja jatkava konserni nimettiin Neles-
konserniksi. Vuoden 2020 kesäkuun lopussa eriytynyt Metso Minerals -liiketoiminta sekä suhteellinen osa 
jaetuista konsernihallinnon toiminnoista raportoidaan tuloslaskelmassa lopetettuina toimintoina periodille 1.1.–
30.6.2020. Neles-konserni raportoidaan yhtenä segmenttinä 30. kesäkuuta 2020 alkaen. 

Neleksen suoriutumista mitataan liikevoitolla (EBIT). Lisäksi Neles käyttää useita muita vaihtoehtoisia 
suoriutumismittareita kuvaamaan liiketoiminnan suoriutumista ja parantamaan vertailtavuutta tarkastelujaksojen 
välillä. Vaihtoehtoiset suoriutumismittarit eivät kuitenkaan ole korvaavia IFRS-standardien mukaisille 
suoriutumismittareille.  
 
Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summaluvusta.  
 

2. Uudet laskentastandardit  

Käyttöönotetut uudet standardit ja standardien muutokset 2021 

Neles on soveltanut alla mainittuja IFRS-standardeihin tehtyjä uudistuksia ja vuosittaisia parannuksia, jotka ovat  
tulleet voimaan 1.1.2021. Standardeihin tehdyillä uudistuksilla ja vuosittaisilla parannuksilla ei ole ollut 
merkittävää vaikutusta raportoituihin lukuihin.  
• Muutokset standardeihin IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 Viitekorkouudistus vaihe 2 
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3. Tunnusluvut  

 1–3/21 1–3/20 1–12/20 
Milj. euroa    
Liikevaihto 129,1 136,8 576,3 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 31,3 29,4 128,6 
   % liikevaihdosta 24,3 21,5 22,3 
Oikaistu EBITA 15,9 16,7 85,0 
   % liikevaihdosta 12,3 12,2 14,8 
Liiketulos 15,1 14,5 70,3 
   % liikevaihdosta 11,7 10,6 12,2 
Tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot 10,6 10,4 48,2 
Tilikauden voitto, lopetetut toiminnot - 58,2 2 149,6 
Tilikauden voitto  10,6 68,6 2 197,8 
    
Tulos/osake    
Jatkuvat toiminnot:    
   Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,07 0,07 0,32 
   Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,07 0,07 0,32 
Lopetetut toiminnot:      
   Tulos/osake, laimentamaton, euroa - 0,39 14,31 
   Tulos/osake, laimennettu, euroa - 0,39 14,31 
Yhteensä:      
   Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,07 0,46 14,63 
   Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,07 0,46 14,63 
    
Kassavirta    
Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 19,6 -23,9 68,7 
Vapaa kassavirta/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,13 -0,16 0,46 
    
Tutkimus- ja kehityskulut, milj. euroa 6,4 6,3 17,6 
  % liikevaihdosta   5,0 4,6 3,1 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,8 1,5 12,6 
   % liikevaihdosta 1,4 1,1 2,2 
Poistot aineettomista omaisuuseristä, milj. euroa 0,8 0,8 3,4 
Poistot aineellisista omaisuuseristä, milj. euroa 2,5 2,3 9,1 
Poistot käyttöoikeusomaisuudesta, milj. euroa 2,9 2,7 11,9 
Oikaisuerät, milj. euroa - 1,3 11,3 
    
Tase    
Taseen loppusumma, milj. euroa 675,6 4 004,6 643,8 
Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma, milj. euroa 250,2 1 542,7 263,0 
Oma pääoma/osake, euroa 1,67 10,27 1,72 
Omavaraisuusaste, % 38,9 38,8 42,6 
Nettovelka, milj. euroa 63,0 91,6 81,4 
Nettovelkaantuneisuusaste, % 25,2 5,9 30,9 
Nettovelka / EBITDA 0,7 0,7 0,9 
Velkaantuneisuusaste, % 46,9 12,1 45,2 
    
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa (1 000 kpl) 150 197,9 150 197,9 150 197,9 
Osakkeiden keskimäärin (1 000 kpl) 150 197,9 150 123,0 150 179,3 
Osakkeet keskimäärin laimennusvaikutus  
huomioituna (1 000 kpl)  150 197,9 150 177,1 150 179,3 
Henkilöstö kauden lopussa 2 825 2 872 2 840 
 
1 Oikaisuerät koostuvat jakaantumisen ja Neleksen itsenäisen liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvistä neuvonantaja-, brändi- ja IT- 
kustannuksista, uudelleenjärjestelykustannuksista, aineettomia oikeuksia koskevien riita-asioiden ratkaisuista, liiketoimintojen 
luovutuksista saaduista voitoista ja aiheutuneista kustannuksista sekä muista epäsäännöllisistä tapahtumista.   
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Tunnuslukujen laskentakaavat 
 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja  
aineettomien omaisuuserien poistoja,  
oikaistu (oikaistu EBITA) 

= Liikevoitto + oikaisuerät + aineettomien omaisuuserien poistot 
 

     

Tulos/osake, laimentamaton = 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana     

 

Tulos/osake, laimennettu = 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos  
Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna     

 
Oma pääoma/osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa     
 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 
ennen veroja, % = Tulos ennen veroja + rahoituskulut  x 100 Sitoutunut pääoma (keskimäärin kauden aikana) 
    
    

Nettovelkaantuneisuusaste, % = Korollinen nettovelka  x 100 Oma pääoma yhteensä 
    

Velkaantuneisuusaste, % = Korolliset velat  x 100 Oma pääoma yhteensä + korolliset velat 
    

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä  x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot 
    

Vapaa kassavirta = 
Liiketoiminnan nettorahavirta – investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin omaisuuseriin + aineettomien ja aineellisten 
omaisuuserien myynnit 

 

 

    

Vapaa kassavirta/osake = 
Vapaa kassavirta  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana  

   
 

Kassavirtasuhde, % = Vapaa kassavirta x 100 Tilikauden tulos 
    

Nettovelka = 
Korolliset velat – pitkäaikaiset rahoitusvarat – laina- ja muut 
korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) – rahat ja 
pankkisaamiset  

    
Nettovelka / EBITDA  
rullaava 12 kuukautta, % = Nettovelka / EBITDA x 100   

    

Nettokäyttöpääoma (NWC) = 
Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat 
saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat saamiset ja velat, 
netto – ostovelat – saadut ennakot – muut korottomat velat 

 

 

    

Sitoutunut pääoma = 

Nettokäyttöpääoma + aineettomat ja aineelliset omaisuuserät 
+ käyttöoikeusomaisuus + pitkäaikaiset sijoitukset + korolliset 
saamiset + rahat ja pankkisaamiset + verosaamiset, netto + 
korkovelat, netto 
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4. Liikevaihdon jaottelu 

Neleksen liikevaihto koostuu prosessiteollisuuden virtauksensäätöratkaisuiden myynnistä sekä toimitetuille laitteille 
tarjottavista palveluista. Laitetoimitukset kirjataan tulokseen toimituksen yhteydessä. Huoltopalvelut kirjataan 
myynniksi, kun palvelut suoritetaan.  

Ulkoinen liikevaihto tuotetyypeittäin 

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 
Tuotteet / laitteet  97,7 107,4 447,8 
Palvelut   31,3 29,4 128,6 
Liikevaihto yhteensä  129,1 136,8 576,4 
 
Ulkoinen liikevaihto kohdemaittain 

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 
EMEIA  52,3 52,2 223,0 
Pohjois-Amerikka  43,6 52,8 166,5 
Etelä-Amerikka  13,6 7,5 56,9 
Aasian ja Tyynenmeren alue  19,6 24,3 130,0 

Liikevaihto yhteensä  129,1 136,8 576,4 
 
5. Oikaistun EBITA:n ja liikevoiton täsmäytys 

Milj. euroa  1–3/21 1–3/20 1–12/20 
Oikaistu EBITA  15,9 16,7 85,0 
  % liikevaihdosta  12,3 12,2 14,8 
Poistot aineettomista omaisuuseristä   -0,8 -0,8 -3,4 
Oikaisuerät     
 - Uudelleenjärjestelykustannukset  - - -1,4 
 - Uuden yhtiön käynnistämiseen liittyvät kustannukset  - -1,3 -9,9 
Oikaisuerät yhteensä  - -1,3 -11,3 
Liikevoitto   15,1 14,5 70,3 
 % liikevaihdosta  11,7 10,6 12,2 
 

6. Käyvän arvon arvioiminen 
Taseessa käypään arvoon kirjatut rahoitusinstrumentit on luokiteltu käyvän arvon määrittämiseen perustuvien  
hierarkiatasojen mukaan seuraavasti:  
 
Taso 1  Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat markkinahintanoteeraukset. Markkinahinnat ovat 

helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation 
välityspalvelusta, markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. 
Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään sen hetkistä ostonoteerausta. Tason 1 
rahoitusinstrumentit ovat korkoarvopapereita ja osakkeita, jotka on luokiteltu käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. 

Taso 2  Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla. Näissä  
menetelmissä käytetään syöttötietona markkinahintanoteerauksia, jotka ovat helposti ja  
säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta,  
markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Tason 2 rahoitusinstrumentit  
ovat:  
• Ei-pörssinoteerattuja (OTC) johdannaisia, jotka on luokiteltu joko käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattaviksi tai suojauslaskettaviksi. 
• Korkoarvopapereita, jotka on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.  
• Käyvän arvon suojauslaskennassa olevat velat. 

Taso 3  Rahoitusinstrumentti on luokiteltu tasolle 3, jos käyvän arvon laskenta ei voi perustua todettavissa  
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oleviin markkinahintanoteerauksiin. Neleksellä ei ollut tällaisia rahoitusinstrumentteja. 
  

Alla olevassa taulukossa esitetään Neleksen käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat. Kausien aikana 
ei ole tehty siirtoja käyvän arvon hierarkiatasojen välillä. 
  

3/21 12/20 
Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
Varat       
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat       
    Johdannaiset, ei suojauslaskennassa - 2,2 - - 1,2 - 
Yhteensä - 2,2 - - 1,2 - 
       
Velat       
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat       
     Johdannaiset, ei suojauslaskennassa - 1,0 - - 1,5 - 
Yhteensä - 1,0 - - 1,5 - 
 
Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen osalta 
kirjanpitoarvot eivät oleellisesti eroa käyvistä arvoista. Velkojen käyvät arvot edustavat lainojen nykyarvoja.  
 
7. Johdannaissopimusten nimellisarvot 

Milj. euroa 3/21 12/20 
Nikkelijohdannaissopimukset 0,3 0,4 
 
Nimellismäärät ovat 290 tonnia (360 tonnia 2020), jotka kuvaavat johdannaisten käyttöä, mutta ne eivät mittaa 
asianomaisten riskien suuruutta.  

8. Ehdolliset velat ja vastuut 
Milj. euroa 3/21 12/20 
Takaukset   

Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamat ulkoiset takaukset 45,4 43,8 
Muut sitoumukset   

Takaisinostositoumukset 9,9 9,8 
Muut vastuusitoumukset 1,4 1,4 

Yhteensä 56,8 55,1 
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9. Vuosineljännestiedot 

Milj. euroa, % 1–3/21 10–12/20 7–9/20 4–6/20 1–3/20 10–12/19 7–9/19 4–6/19 1–3/19 
Saadut tilaukset 153,9 134,5 133,8 130,9 190,9 154,2 171,4 165,0 190,7 
Tilauskanta 298,4 270,3 292,8 305,3 337,4 279,8 295,5 297,9 310,4 
Liikevaihto 129,1 154,9 144,0 140,6 136,8 166,2 170,5 167,7 155,2 
Oikaistu EBITA 15,9 22,7 22,8 22,9 16,7 18,1 28,3 27,2 22,7 
   % liikevaihdosta 12,3 14,6 15,8 16,3 12,2 10,9 16,6 16,2 14,6 
Aineettomien omaisuuserien 
poistot 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 1,0 
Oikaisuerät - 3,3 2,4 4,3 1,3 - - - - 
Liiketulos 15,1 18,5 19,5 17,8 14,5 17,2 27,3 26,3 21,7 
   % liikevaihdosta 11,7 12,0 13,5 12,6 10,6 10,4 16,0 15,7 14,0 
Tulos/osake, euroa 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 0,08 0,15 0,13 0,09 

 
10. Valuuttakurssit 

Valuutta 1-3/21 1-3/20 1–12/20 3/21 3/20 12/20 
USD (Yhdysvaltain dollari) 1,2063 1,1055 1,1452 1,1725 1,0956 1,2271 
BRL (Brasilian real) 6,6089 4,9637 5,8847 6,7409 5,7001 6,3735 
INR (Intian rupia) 88,3705 80,3190 84,5785 85,8130 82,8985 89,6605 
CNY (Kiinan juan) 7,8367 7,7329 7,8916 7,6812 7,7784 8,0225 
SGD (Singaporen dollari) 1,6053 1,5288 1,5735 1,5768 1,5633 1,6218 
SEK (Ruotsin kruunu) 10,1306 10,7147 10,4789 10,2383 11,0613 10,0343 
GBP (Englannin punta) 0,8764 0,8580 0,8864 0,8521 0,8864 0,8990 
CAD (Kanadan dollari) 1,5317 1,4900 1,5320 1,4782 1,5617 1,5633 
 
 

    
Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia 
arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden 
liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, 
kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät 
tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja ”odottaa”, ”arvioida” ja ”ennakoida”. 
Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin 
seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti 
odotuksista.  
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:  
(1) yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden  
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saatuihin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen  
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut  
(3) yhtiön oman toiminnan, esimerkiksi tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon onnistuminen ja jatkuva  
tehostaminen  
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen 
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