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Hallituksen toimintakertomus 

Tilikausi 1.1. -31.3.2022 
Neleksen ja Valmetin yhdistyminen 

Neles Oyj:n ja Valmet Oyj:n hallituksen allekirjoittivat 2. heinäkuuta 2021 yhdistymissopimuksen ja 
sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Neles piti ylimääräisen yhtiökokouksen 22. syyskuuta 
2021, jossa osakkeenomistajat hyväksyivät Neleksen ja Valmetin välisen yhdistämisen sulautumissuunnitelman 
mukaisesti. Sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyivät maaliskuussa 2022 ja Neles Oyj:n varsinainen 
yhtiökokous valtuutti  22. maaliskuuta 2022 hallituksen päättämään ylimääräisestä varojenjaosta, enintään 2,00 euroa 
osaketta kohti Neleksen osakkeenomistajille ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. 
 
Sulautumisessa Neleksen osakkeenomistajat saivat 0,3277 uutta Valmetin osaketta kutakin omistamaansa Neleksen 
osaketta kohden. Maaliskuun 31. päivä 2022 oli Neleksen osakkeen viimeinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Helsingin 
pörssissä ja sulautumisen täytäntöönpano tapahtui 1. huhtikuuta 2022 . 
 
Ajanjaksolta 1.1.-31.3.2022 on laadittu tämä osakeyhtiölain 16 luvun 17§:n mukainen Neles Oyj:n lopputilitys. 
Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.neles.com/fi/yritys/valmet-neles-sulautuminen/.  

Toimintaympäristö 

Projektiliiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat selvästi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien tilaukset säilyivät hyvällä tasolla. 
Haastavan vuoden 2021 jälkeen kemikaaliteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien tilaukset paranivat. 
Myös palvelut ja MRO-liiketoiminta kehittyivät hyvin. Orgaanista kasvua vauhdittivat edelleen venttiili- ja 
pumppuliiketoiminnat, jotka hankittiin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.  
 
EMEIA-markkina-alueen saadut tilaukset kasvoivat hyvin palvelujen ja MRO-liiketoiminnan vetämänä verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Projektiliiketoiminnassa saadut tilaukset olivat heikkoja vuoden 2022 
ensimmäisellä neljänneksellä. 
 
APAC-markkina-alueen saatujen tilausten kasvua verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan vauhditti 
pääasiassa vahva projektitilausten aktiivisuus sekä sellu-, paperi- ja biotuotteissa että kemikaaliteollisuuden sekä öljy- ja 
kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnoissa. 
 
Pohjois-Amerikan markkina-alueella saadut tilaukset olivat erittäin korkealla tasolla vuoden 2022 ensimmäisellä 
neljänneksellä. Erityisesti erillinen toimilaite- ja asennoitin (VCA) -liiketoiminta Pohjois-Amerikassa kehittyi hyvin. 
 
Liiketoiminta Etelä- ja Keski-Amerikan markkina-alueella kehittyy edelleen positiivisesti. Flowroxin venttiili- ja 
pumppuliiketoimintojen hankinnan seurauksena kaivosteollisuudessa on kehittynyt useita kasvumahdollisuuksia. 
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Avainluvut 

Neles Oyj:n tilikausi 2022 on ollut 3 kuukauden mittainen. Esitetyt vertailutiedot ovat kokonaiselta vuodelta 2021, minkä 
vuoksi luvut eivät ole vertailukelpoisia.   

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021 

Saadut tilaukset 196,0 625,2 

Tilauskanta  319,1 294,4 

Liikevaihto 165,8 610,9 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 36,4 148,1 

    % liikevaihdosta 21,9 24,2 

Oikaistu EBITA 1 24,8 86,8 

    % liikevaihdosta 14,9 14,2 

Liikevoitto 23,2 75,8 

    % liikevaihdosta 14,0 12,4 

Tilikauden tulos 16,1 56,7 

Tulos per osake, euroa 0,11 0,38 

Vapaa kassavirta 4,1 77,5 

Nettovelka 388,5 81,4 

Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta2 - 0,8 

Nettovelkaantuneisuusaste, %2 - 26,8 

Omavaraisuusaste, %2 - 45,2 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 15,0 15,4 

Henkilöstö kauden lopussa 2 974 2 934 
 
1 Neleksellä ei ollut oikaisueriä tilikaudella 2022. Vuoden 2021 oikaisuerät 7,2 miljoonaa euroa sisälsivät yritysjärjestelyjen 
neuvonantajapalvelujen kuluja ja Neleksen ja Valmetin fuusion aiheuttaman, pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin tehdyistä muutoksista kirjatut 
kulut. 
2 Ei sovelleta 3/22, ennen sulautumista toteutuneen oman pääoman jakamisen vuoksi 
 

Tilaukset ja liikevaihto 

Tilaukset markkina-alueittain 

Milj. euroa  1-3/2022 1-12/2021 

EMEIA 70,3 230,7 

Pohjois-Amerikka  71,0 222,4 

Etelä-Amerikka  12,7 46,4 

Aasian ja Tyynenmeren alue 42,0 125,7 

Neles yhteensä 196,0 625,2 
 

Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset olivat 135,2 (442,0) miljoonaa euroa, josta palveluliiketoiminnan tilaukset 
olivat 45,2 (153,5) miljoonaa euroa.  

Maaliskuun 2022 lopun tilauskanta oli 319,1 (294,4) miljoonaa euroa. 
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Liikevaihto markkina-alueittain 

Milj. euroa  1-3/2022 1-12/2021 

EMEIA 59,1 245,3 

Pohjois-Amerikka  60,3 195,8 

Etelä-Amerikka  11,2 51,3 

Aasian ja Tyynenmeren alue 35,2 118,6 

Neles yhteensä 165,8 610,9 
 
Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto oli 116,0 (403,8) miljoonaa euroa, josta palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 36,4 
(148,1) miljoonaa euroa.  

Taloudellinen tulos 

Tilikaudella 2022 oikaistu EBITA oli 24,8 (86,8) miljoonaa euroa ja 14,9 % (14,2 %) liikevaihdosta. Kannattavuuteen 
vaikutti positiivisesti myynnin volyymin kasvu ja heikentävästi Venäjän myyntisaamisten alaskirjaus. Neleksellä ei ollut 
oikaisueriä tilikaudella 2022. Vuoden 2021 oikaisuerät olivat 7,2 miljoonaa euroa ja sisälsivät yritysjärjestelyjen 
neuvonantajapalvelujen kuluja ja Neleksen ja Valmetin fuusion aiheuttaman, pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin 
tehdyistä muutoksista kirjatut kulut.  
 
Tilikaudella 2022 efektiivinen veroaste oli 24,6 % (20,0 %) ja vuoden 2021 vertailukelpoinen operatiivinen veroaste oli 
noin 24,1 %. 
 
Tilikaudella 2022 tilikauden tulos osaketta kohden oli 0,11 (0,38) euroa. 

Kassavirta ja investoinnit 

Tilikaudella 2022 vapaa kassavirta oli 4,1 (77,5) miljoonaa euroa. Suurin osa investoinneista liittyi investointeihin 
tuotantokapasiteettiin ja -laitteisiin. 

Taloudellinen asema 

Nettokäyttöpääoma oli 142,9 (150,2) miljoonaa euroa maaliskuun 2022 lopussa. Nettokäyttöpääomaa lisäsi varastojen 
kasvu, johon vaikutti globaalin logistiikan jatkuvat haasteet, sekä myyntisaamisten kasvu, joka johtui hyvästä 
laskutuksesta neljänneksen lopussa. Nettokäyttöpääomaa vähensi osingonmaksuun liittyvät maksamattomat 
ennakonpidätysvelat. Liiketoimintojen hankinnan vaikutus nettokäyttöpääomaan ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 
10,3 miljoonaa euroa. 
 
Neleksen yhtiökokouksen ja hallituksen 22. maaliskuuta 2022 tekemien päätösten perusteella jaettiin omasta pääomasta 
yhteensä 340,3 miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa osinkoina, 261,3 miljoonaa euroa ylimääräisinä osinkoina ja 
39,1 miljoonaa euroa varojen jakona. 
 
Korolliset velat 31.3.2022 olivat 520,3 miljoonaa euroa (joulukuun 2021 lopussa 215,6 milj. e), josta 47,2 miljoonaa euroa 
oli leasingvelkoja (joulukuun 2021 lopussa 47,5 milj. e).  
 
Maaliskuun 2022 lopussa korolliset velat esitetään lyhytaikaisina velkoina, koska sulautuminen tapahtui 1.4.2022. 
Kokonaismäärä koostuu 150.0 miljoonan euron kahdenvälisestä määräaikaisesta lainasta, 19,3 miljoonan euron lainoista 
tytäryhtiöissä, 215,0 miljoonan euron lainasta, joka nostettiin maaliskuussa 2022 ylimääräisen varojenjaon 
rahoittamiseen, ja 88,8 miljoonan euron lainasta Valmet Oyj:ltä. 
 
Sulautumisen toteutuessa 1.4.2022 kaikki korolliset velat siirrettiin yhdistyneelle Valmetille. 

Tutkimus ja kehitys 

Neleksen tuotekehitys keskittyy tiettyjen tuotealustojen uusimiseen ja laajentamiseen tulevaisuuden tarjooman 
kilpailukyvyn varmistamiseksi. Neles tekee lisäksi jatkuvasti tutkimus- ja kehitystyötä parantaakseen asiakkaittensa 
prosessien vastuullisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta.  
 
Maaliskuussa 2022 Neles esitteli uudistetun Nelprof-valintatyökalun automatisoiduille prosessiventtiileille. Täydellinen 
Nelprof-venttiilin™ mitoitus- ja valintaohjelmisto kaikille Neleksen älykkäille automatisoiduille prosessiventtiileille on nyt 
saatavana ilmaisena verkkopohjaisena työkaluna. Edistyksellisten   säätöventtiilien valintaominaisuuksiensa ansiosta 
Nelprof-työkalu™ mahdollistaa Neles™-, Jamesbury™- ja Easyflow-merkkisten™ älykkäiden automatisoitujen 
prosessiventtiilien nopean ja luotettavan valinnan. 
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Tutkimuksiin ja tuotekehitykseen sekä  teoll isuusoikeuksiin l i i t tyvät menoerät  

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 4,7 16,6 

    % liikevaihdosta 2,9 2,7 

Tuloslaskelmaan kirjattu osuus edellisestä 4,5 15,3 

    % liikevaihdosta 2,7 2,5 
 

Hallinnointi ja palkitseminen 

Varsinainen yhtiökokous  

Neles Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2022.  

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.  

Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön palkitsemisraportin.  

Osinko 2021 

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,266 euroa osakkeelta 31.12.2021 päättyneeltä 
tilikaudelta. Osingon maksupäivä oli 31.3.2022.  

Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään ylimääräisestä varojenjaosta 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa Neleksen hallituksen päättämään ennen sulautumisen toteuttamista ylimääräisestä 
varojenjaosta, joka on enintään 2,00 euroa osakkeelta ja joka maksetaan joko osinkona yhtiön voittovaroista tai oman 
pääoman palautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai näiden kahden yhdistelmänä. Valtuutusta 
käytettiin 22.3.2022, ja hallitus päätti yhteensä 2,00 euron ylimääräisestä varojenjaosta. 

Neles julkaisi 22.3.2022 hallituksen päätöksen valtuutukseen perustuvasta varojenjaosta ja vahvisti samalla 
ylimääräiseen varojenjakoon sovellettavat kirjaamis- ja maksupäivät. Varat maksettiin 31.3.2022. 

Hallituksen kokoonpano 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön hallituksen jäsenten 
lukumääräksi vahvistetaan kuusi. 

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

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

Hallituksen jäsenten palkkiot 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuotuiset palkkiot 
toimikaudella säilyvät ennallaan. Maksettavat palkkiot lasketaan suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista 
vuosipalkkioista:  

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

 

Lisäksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että tarkastusvaliokunnan sekä 
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valituille hallituksen jäsenille maksetaan vuosittaista lisäpalkkiota seuraavasti: 

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

 
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 
 hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa: 1 600 euroa kokoukselta 
 hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella: 3 200 euroa kokoukselta 

 
Sekä kiinteä vuosipalkkio että kokouspalkkiot maksetaan käteisenä. Mahdolliset matkustuskulut korvataan Yhtiön 
matkustuspolitiikan mukaisesti.  

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen 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 tarkastusvaliokunnan 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 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 
30.6.2023 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 antaman valtuutuksen Yhtiön omien osakkeiden 
hankkimiseen. Valtuutusta ei ole käytetty 1.4.2022 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 prosenttia 
Yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää 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 30.6.2023 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 antaman valtuutuksen 
osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty 1.4.2022 mennessä. 

Neleksen johtoryhmä 

Neleksen johtoryhmän kokoonpano vuonna 2022 oli : Simo Sääskilahti, väliaikainen toimitusjohtaja; Timo Hänninen, 
EMEIA markkina-alueen johtaja; Sami Nousiainen, MRO and Services-liiketoiminta-alueen johtaja; Kalle Suurpää, Valve 
Controls & Actuators -liiketoiminta-alueen johtaja; Patrick Dunn, Pohjois-Amerikka-markkina-alueen johtaja; Fabio Maia, 
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Etelä-Amerikka-markkina-alueen johtaja; Jon Jested-Rask, Products and Solutions-toiminnon johtaja; Tan HangPheng, 
APAC-markkina-alueen johtaja; Kevin Tinsley, tuotantojohtaja; Tuomo Paukkula, Projektit-liiketoiminta-alueen johtaja 
(7.2.2022 alkaen); Hanne Peltola, henkilöstöjohtaja; Kaisa Voutilainen, viestintä- ja markkinointijohtaja ja Elisa Erkkilä, 
lakiasiainjohtaja. 

Neleksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 31.3.2022: Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (pj.); Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj; Philip Ahlgren, johtaja, Cevian 
Capital Partners Ltd ja Jaakko Eskola, Neleksen hallituksen puheenjohtaja.  

Emma Adlerton, lakiasiainjohtaja, Alfa Laval Ab (publ), erosi osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta 14.1.2022 Alfa 
Lavalin myytyä kaikki omistamansa Neleksen osakkeet. 

Henkilöstö 

Neleksellä oli 2 974 työntekijää maaliskuun 2022 lopussa (31.12.2021: 2 934). Neleksen työntekijät edustavat 51:tä 
kansallisuutta ja työskentelevät yli 38 maassa ja 83 toimipaikassa. Erilaisten taustojen, palvelusvuosien ja ikien 
yhdistelmä takaa monipuolisen osaamisen.  

Neleksen avainhenkilöiden osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 

Suunnitellun sulautumisen vuoksi Valmet Oyj:n kanssa hallitus konsultoi ulkopuolisia neuvonantajia tutkiakseen 
markkinakäytäntöä, joka liittyy pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien käsittelyyn määräysvallan vaihtumistilanteessa. 
Tulosten perusteella hallitus päätti lakkauttaa PSP-ohjelmat. Suhteellisen TSR:n (osakkeenomistajien kokonaistuotto) 
tulosmittaus lopetettiin sulautumissuunnitelman julkistamisen yhteydessä 2.7.2021, koska katsottiin, että Neleksen 
osakkeella ei käydä kauppaa itsenäisenä osakkeena sulautumisen julkistamisen jälkeen. Osakekohtaisen tuloksen (EPS) 
tulosmittaus lopetettiin 31. joulukuuta 2021. Mahdolliset palkkiot maksetaan avainhenkilöille käteisenä 12 kuukauden 
pituisen pitoajanjakson jälkeen sulautumisen toteutumisesta. Muutoksen seurauksena Neles on kirjannut vuoden 2021 
kolmannelle neljännekselle kiihdytetyn 2,7 miljoonan euron kulukirjauksen, joka käsitellään raportoinnissa oikaisueränä. 
Neles ilmoitti alun perin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta 1. heinäkuuta 2020. 
 
Tilikaudella 2022 osakepalkkiojärjestelmiin ei ole tehty muutoksia. Ehtojen tulosmittaus lopetettiin 2022 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä lukuunottamatta palvelusperusteista ehtoa. Käteispalkkioiden maksut on suunniteltu tapahtuvan 
vuosina 2022 ja 2023. 

Henkilöstön edustus 

Henkilöstön edustajat tapaavat toimitusjohtajan säännöllisesti sekä osallistuvat Neles Finland Oy:n johtoryhmän 
kokouksiin. 

Johdon nimitykset 

Tuomo Paukkula, diplomi-insinööri, aloitti Neleksen johtoryhmän jäsenenä 7.2.2022 alkaen. Hän on työskennellyt yhtiön 
projektiliiketoiminnan johtajana. 
 
Neleksen hallitus nimitti 30.11.2021 talousjohtaja Simo Sääskilahden väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen. 
Toimitusjohtaja Olli Isotalo jatkoi toimitusjohtajan tehtävässä 31.12.2021 saakka. 

Muut merkittävät tapahtumat 

31.3.: Kaikki Neleksen ja Valmetin sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset täyttyivät tai niiden täyttymisestä luovuttiin 
ja Valmetin listalleottohakemus hyväksyttiin. Neleksen osakkeiden viimeinen kaupankäynti- ja listallaolopäivä Nasdaq 
Helsingissä. Valmetin listautumishakemus hyväksyttiin ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 1. huhtikuuta 2022.  
 
22.3.: Neleksen hallitus päätti Neleksen ja Valmetin yhdistymissopimuksen mukaisesta 2,00 euron ylimääräisestä 
varojenjaosta. Hallitus päätti Neleksen vuoden 2022 yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella, että yhtiön 
voittovaroista jaetaan ylimääräistä osinkoa 1,74 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 
oman pääoman palautusta 0,26 euroa osakkeelta. 
 
22.3.: Neleksen ja Valmetin hallitukset hyväksyivät yhtiöiden välisen lainasopimuksen, joka koskee Valmetille 
maksettavaa osaa ylimääräisestä osingosta. Lainasopimuksen mukaan Valmetille Neleksen osakkeenomistajille 
maksettavaa osaa ylimääräisestä voitonjaosta ei makseta Valmetille käteisenä Neleksen muille osakkeenomistajille 
maksettavan ylimääräisen voitonjaon maksun yhteydessä, vaan Valmetille maksettava määrä kirjattiin 1.4.2022 Neleksen 
velaksi Valmetille. Lainasopimuksen arvo on noin 88,8 miljoonaa euroa. 
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21.3.: Neles Oyj ja Valmet Oyj saivat kaikki kilpailuluvat Neleksen sulautumiselle Valmetiin. 
 
25.1.: Neles Oyj päätti yhtiön uudesta toimintamallista ja organisaatiosta, jotka tulivat voimaan 7. helmikuuta 2022 alkaen. 
Uusi organisaatio vauhdittaa strategian toteuttamista vahvistamalla Neleksen pitkän aikavälin tuotetarjonnan kehittämistä 
ja toiminnan laajentamista uusille asiakastoimialoille. Muutoksen toisena päätavoitteena on sovittaa Neleksen 
organisaatio ja prosessit entistä paremmin vastaamaan asiakassegmenttien erityisvaatimuksia.  

Neleksen uudet liiketoimintalinjat ovat 

 Projektit (Projects) 
 MRO ja palvelut  (MRO and Service) 
 Venttiiliohjaimet ja toimilaitteet (Valve Controls and Actuators) 

 

Uusi Tuotteet ja ratkaisut -toiminto (Products and Solutions) keskittyy toimialakohtaisten strategioiden ja tuotetarjonnan 
kehittäminen ja jalkauttamiseen, mukaan lukien tuotehallinta sekä T&K-toiminnot 

Neleksen toimintamalliin kuuluvat myös jatkossa tuotanto (Operations), konsernitoiminnot sekä neljä markkina-aluetta. 

Tuomo Paukkula on nimitetty Projektit-liiketoimintalinjan johtajaksi ja Neleksen johtoryhmän jäseneksi 7. helmikuuta 2022 
alkaen. Hän toimii tällä hetkellä Neleksen projektiliiketoiminnan johtajana.  

Neleksen johtoryhmän muut jäsenet jatkavat tehtävissään pienin muutoksin yksittäisissä rooleissa. Johtoryhmän jäseniä 
ovat Sami Nousiainen, MRO ja palvelut; Kalle Suurpää, Venttiiliohjaimet ja toimilaitteet; Jon Jested-Rask, Tuotteet ja 
ratkaisut; Kevin Tinsley, tuotanto; Timo Hänninen, EMEIA; Patrick Dunn, Pohjois-Amerikka; Fabio Maia; Etelä-Amerikka, 
Tan HangPheng, APAC; Elisa Erkkilä, lakiasiat; Hanne Peltola, henkilöstöhallinto, ja Kaisa Voutilainen, viestintä ja 
markkinointi. 

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Neleksen väliaikaiselle toimitusjohtajalle Simo Sääskilahdelle. Muutos ei vaikuta 
Neleksen taloudelliseen raportointiin. 

24.1.: Neles Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
joka on suunniteltu pidettäväksi 22.3.2022, mikäli Neleksen ja Valmet Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanopäivä ei ole 
ennen 28.2.2022: 

 Ehdotus hallituksen kokoonpanosta 
 Ehdotus hallituksen palkitsemisesta 

 
Ehdotukset koskevat hallituksen toimikautta, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu Neleksen ja 
Valmet Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiin saakka.  

14.1.: Neles julkaisi tiedon, että Alfa Laval AB (publ.) ilmoitti Neles Oyj:lle myyneensä omistamansa Neleksen osakkeet. 
Tämän johdosta Neleksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Emma Adlerton on 14.1.2021 eronnut 
osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta.  

1.1.: Simo Sääskilahti aloitti Neleksen väliaikaisena toimitusjohtajana. Neleksen toimitusjohtaja Olli Isotalo jäi eläkkeelle 
31.12.2021. 

2022 raportointikauden jälkeiset tapahtumat 

1.4.: Neles Oyj:n ja Valmet Oyj:n välinen sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin ja Valmetin ja 
Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen toteutui. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen johdosta Neles Oyj 
purkautui. Sulautumisvastikkeena annetut Valmetin uudet osakkeet rekisteröitiin Neleksen osakkeenomistajien arvo-
osuustileille ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 1. huhtikuuta 2022. Heinäkuun 2. päivänä 2021 julkaistun 
sulautumissopimuksen mukaan jokaisella Neleksen osakkeella sai vaihdossa 0,3277 Valmetin osaketta. 
 

Koronapandemiapäivitys 

Neleksen johto on seurannut Covid-19-pandemiatilannetta tiiviisti ja asettanut etusijalle Neleksen työntekijöiden ja 
yhteistyökumppaneiden terveyden ja turvallisuuden.  
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Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne jatkui haastavana vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuljetusten 
saatavuus ja niiden kustannukset olivat edelleen ongelma, mikä vaikutti muun muassa Neleksen nettokäyttöpääoman 
kehitykseen ja katteisiin. Lisäksi elektroniikkakomponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet ja riskit jatkuivat.  

Maaliskuun lopussa 2022 Covid-19-tilanne Kiinassa heikkeni, minkä vuoksi Neleksen Kiinan Jiaxingissa sijaitseva 
päätehdas suljettiin kahdeksi päiväksi. Toinen, Shanghaissa sijaitseva Neleksen tehdas, on ollut suljettuna maaliskuun 
lopusta lähtien. Shanghain teknologiakeskusta lukuun ottamatta kaikki Neleksen tehtaat olivat toiminnassa vuoden 2022 
ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. 

Pakotteiden vaikutukset Venäjän liiketoimintaan tilikauden 2022 aikana 

Neleksen liikevaihto Venäjältä on viime vuosina ollut alle 5 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Ukrainan sodan ja sitä 
seuranneiden toimituksiin, logistiikkaan ja rahoitustapahtumiin vaikuttavien pakotteiden vuoksi Neles keskeytti myynnin 
Venäjälle helmikuun lopulla toistaiseksi. 

Myös tilauskannassa olevien tuotteiden toimitukset keskeytettiin helmikuun lopussa. Tämän jälkeen Neles ajaa alas 
toimituksia Venäjälle hallitusti pakotteiden mukaisesti ja ottaen huomioon logistiikan ja rahoituksen saatavuuden sekä 
sidosryhmät. 

Saatujen tilausten arvo vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä ennen myyntitoiminnan keskeyttämistä oli 4 miljoonaa 
euroa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa Neleksellä oli seuraavat Venäjään liittyvät riskit: tilauskanta noin 20 miljoonaa 
euroa, myyntisaamiset noin 2 miljoonaa euroa ja saadut ennakot noin 2 miljoonaa euroa.  

Lopputilitystä laadittaessa tilauskantaa kirjattiin alas 12,3 miljoonaa euroa ja myyntisaamisia 1,9 miljoonaa euroa.  

Lähiajan liiketoiminnan riskit ja markkinoiden epävarmuustekijät 

Neles Oyj ja Valmet Oyj yhdistyivät 1.4.2022, minkä vuoksi Neles Oyj ei antanut tulevaisuutta koskevia lausumia. 

Markkinanäkymät 

Neles Oyj ja Valmet Oyj yhdistyivät 1.4.2022, minkä vuoksi Neles Oyj ei antanut tulevaisuutta koskevia lausumia.  
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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Palkitsemisraportti 
2022 
Neles Oyj ja Valmet Oyj yhdistyivät 1.4.2022, minkä vuoksi Neles Oyj ei julkaise tilikaudelta 2022 Palkitsemisraporttia 
eikä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaista selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka 
kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita.  
 

Ei-taloudellinen informaatio 
Neleksen muiden kuin taloudellisten tietojen raportti 2022 

Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys on olennainen osa Neleksen liiketoimintaa ja päivittäistä työtä organisaation kaikilla tasoilla. Neleksen 
hallitus valvoo, että kestävän kehityksen hallinnointi on tehokasta ja seuraa kestävän kehityksen ohjelman vaikutuksia. 
Neleksen johtoryhmä toimii kestävän kehityksen toimikuntana, joka säännöllisesti seuraa ja varmistaa kestävän 
kehityksen ohjelman toteutumisen sekä päättää yhtiötason vastuullisuustavoitteista. 
 
Kestävästä kehityksestä ja HSEQ-johtamisjärjestelmästä vastaava tiimi edistää kestävän kehityksen ohjelman 
toteutumista yhtiötasolla yhteistyössä liiketoimintojen ja tukitoimintojen kanssa. Tiimi hallinnoi Neleksen olennaisia 
kestävän kehityksen näkökohtia ja tekee yhteistyötä vastuullisuuskäytäntöjen ja vastuullisuuteen liittyvän viestinnän 
kehittämisessä sekä yhtiön politiikkojen toimeenpanossa. Kestävän kehityksen ohjelman suuntaa tarkistettiin vuoden 
2021 olennaisuusanalyysin yhteydessä. Tarkemmat kestävän kehityksen ohjelmaan liittyvät tiedot löytyvät Neleksen 
2021 GRI-liitteestä.    
 
Neles palvelee prosessiteollisuuksia, kuten sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuutta, kemianteollisuutta sekä öljyn- ja 
kaasunjalostusteollisuutta. Prosessiteollisuuksille on ominaista tiukat turvallisuusvaatimukset ja -tavoitteet, ja niiden 
tuotantoprosesseihin ja lopputuotteisiin vaikuttaa jatkuvasti kiristyvä ympäristölainsäädäntö. Prosessien luotettavuudelta 
vaaditaan paljon, jotta niiden tehokkuus saadaan maksimoitua ja vaihtelut minimoitua. Neleksen strategisena 
vastuullisuus tavoitteena on olla pitkäaikainen kumppani, noudattaa tiukimpia vaatimuksia sekä tarjota tuotteita ja 
palveluita, jotka tukevat asiakkaiden tavoitteita. Neles tekee jatkuvasti työtä sen eteen, että sen oma toiminta, henkilöstö, 
toimittajat ja myyntikanavakumppanit kehittyvät, jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata. Neles panostaa jatkuvasti 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen täyttääkseen ja ylittääkseen kiristyvät vastuullisuusvaatimukset. 
 
Neles on sitoutunut Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Global Compact -aloitteeseen, YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja monikansallisia yrityksiä koskeviin OECD:n ohjeisiin. Neles tukee kansainvälisesti julistettujen 
ihmisoikeuksien suojelua, kuten yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita ja Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. 

Ilmasto- ja ympäristöasiat 

Neleksen tarjooma 

Neleksen prosessiteollisuusasiakkaat panostavat entistä enemmän päästöjen vähentämiseen omassa toiminnassaan ja 
hankintaketjuissaan. Samaan aikaan energian hinta nousee ja käytettävissä olevat luonnonvarat käyvät niukemmiksi. 
Neleksen venttiiliratkaisut ovat kriittisiä prosessien toiminnan kannalta. Neleksen tuotteet ja palvelut suunnitellaan niin, 
että ne auttavat asiakkaita toimimaan turvallisesti, tehostavat tuotantoa ja parantavat kannattavuutta mutta samalla 
vähentävät resurssienkäyttöä. 
 
Neleksen palveluvalikoima varaosista elinkaaripalveluihin on tärkeä osa kokonaistarjontaa. Tuotteen elinkaaren 
pidentämisen ja ympäristövaikutusten pienentämisen mahdollistavat kestävä tuotesuunnittelu ja tuotteen modulaarinen 
rakenne. Rakenteen ansiosta tuotteeseen pystyy tarpeen mukaan lisäämään uusia tai korvaamaan käytöstä poistettavia 
osia. Hyvin huolletuilla laitteilla on yleensä pienempi ympäristöjalanjälki. Lähellä asiakkaita olevat palvelukeskukset 
palvelevat tehokkaasti ja nopeasti. 
 
Neleksen tutkimus- ja kehitystyön keskeinen tavoite on keksiä kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita heidän 
pyrkimyksissä vähentää päästöjä ja toimimaan vastuullisesti. Toinen päätavoite on tuoteturvallisuus. Tuoteturvallisuutta 
koskevissa periaatteissa ja sertifikaateissa otetaan huomioon kaikki olennaiset näkökohdat tuotteiden turvallisesta 
asentamisesta ja käytöstä niiden turvalliseen huoltoon ja kunnossapitoon vaihtelevissa ja haastavissa olosuhteissa. 
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Neles asettaa vastuullisuustavoitteet kaikille uusille tutkimus- ja kehitysprojekteille (T&K-projekteille) 
ympäristötehokkuus- ja/tai tuoteturvallisuustavoitteina. T&K-kustannukset olivat raportointikauden 1.1.-31.3.2022 aikana 
4,7 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa vuonna 2021). 

Neleksen toiminta 

Neles on asettanut koko yritystä koskevat päästöjen ja jätteiden vähennystavoitteet sekä tehtailleen veden- ja 
energiankäytön tehokkuuteen liittyvät tavoitteet. Neles on sitoutunut vähentämään tuotannon hiilidioksidipäästöjä 25 
prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 lähtötasoon verrattuna. Tavoitteena on vähentää kuljetuspäästöjä 20 
prosenttia vuoteen 2025 mennessä tehostamalla kuljetusreittejä ja optimoimalla varastojensa sijainteja 
 
Lisätäkseen mahdollisuuksiaan kiertotaloudessa ja vähentääkseen oman toimintansa ympäristövaikutuksia, Neles 
käyttää kierrätettyjä materiaaleja ja ottaa talteen tuotannossa syntyvää jätettä. Yhteistyökumppaneiden kanssa 
toteutetuissa kierrätyshankkeissa käytetään hyödyksi ylijäämämateriaaleja, kuten puisia pakkauksia. Hankinnassa ja 
ostotoiminnoissa Neles arvioi mahdollisuuksia hankkia kierrätettyjä materiaaleja. Yritys selvittää myös uusiutuvalla 
energialla tuotettujen ja biopohjaisten materiaalien tai mahdollisesti täysin kierrätettävien materiaalien käytön lisäämistä. 
Kiertotalouteen liittyvä yhteistyö uusien kestävän kehityksen yritysten kanssa auttaa yhtiötä löytämään uusia uusiokäyttö- 
ja kierrätysmahdollisuuksia. Niiden avulla Neles pystyy muuttamaan jätteet tai tuotannon sivutuotteet muiden yritysten 
käyttöön kelpaaviksi materiaaleiksi tai energiaksi. Neles pyrkii myös lisäämään toimistojensa ja tehtaidensa 
energiatehokkuutta. 
 
Neles ehkäisee ympäristövahinkoja auditoimalla omaa toimintaansa ja tekemällä tarvittavia korjaustoimia. Neles HSEQ 
-johtamisjärjestelmälle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti valmistuksen osalta. Lisäksi kolmas osapuoli 
auditoi järjestelmän säännöllisesti. Neleksen Euroopan-tehtailla on myös ISO 50001 -standardin mukaiset 
energianhallintasertifioinnit.  

Toimitusketju 

Neleksen vastuullinen tapa toimia ulottuu alihankkijoihin asti. Neleksen asettamat toimittajien toimintaperiaatteet 
varmistavat toimitusketjun laadun ja vastuullisuuden ja määrittelevät, mitä yhtiön toimittajilta odotetaan. Neleksen pitkän 
aikavälin tavoitteena on ollut, että 90 % toimittajista hankintakuluilla mitattuna allekirjoittaa Neleksen asettamat 
toimittajien toimintaperiaatteet tai julkaisee omat toimintaperiaatteensa vuoteen 2022 mennessä. Neles seuraa myös 
toimittajiensa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä suunnitelmia ja pyrkii tekemään yhteistyötä sellaisten yritysten 
kanssa, joilla on samanlaiset arvot. Tätä arvioidaan esimerkiksi selvittämällä, kuinka monet yhtiön toimittajista ovat 
asettaneet itselleen päästötavoitteita.  
 
Toimittajat auditoidaan säännöllisesti. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on pyrkiä arvioimaan ja auditoimaan 95 
prosenttia toimittajista korkean riskin alueilla vuoteen 2022 mennessä. Raportointikauden aikana 1-3/2022  Neles teki 4 
vastuullisuustarkastusta, joissa arvioitiin yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Kunkin arvioinnin tulosten 
perusteella laadittiin seurantasuunnitelmat ja toteutettiin korjaavat toimenpiteet. Tavarantoimittajien kestävyyden 
arviointia parannetaan ja kehitetään jatkuvasti, sillä se on tärkeä osa Neleksen riskienhallintaa ja kestävän kehityksen 
ohjelmaa. 

EU-taksonomia-asetusten mukaiset toimenpiteet  

EU-taksonomian käyttöönottoon liittyen Neles on arvioinut liikevaihtoa, toimintamenoja ja investointeja suhteessa 
ilmastonmuutosta ja kestävää toimintaa koskeviin asetuksiin. EU-taksonomia-asetusten mukaiset toimet 
raportointikauden arviossa ovat sellaisia toimia, jotka vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen 
sopeutumiseen, eivät haittaa muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista ja ovat OECD:n monikansallisia yrityksiä 
koskevien toimintaohjeiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden asettaman 
sosiaalisen turvan vähimmäistason mukaisia. Taksonomia-asetusten mukainen liikevaihto koostuu pääasiassa 
myynnistä vähähiilisen teknologian valmistukseen kierrätetyn selluloosan, paperin ja biotuotteiden teollisuudenaloille 
sekä myynnistä uusiutuvan energian teknologian valmistukseen. Toimintamenot koostuvat pääasiassa Neleksen 
tuotekehityksestä, jolla pyritään parantamaan energiatehokkuutta venttiilin tiiviydellä ja minimoimalla paineilman käytön 
tarve. Investoinnit koostuvat pääasiassa energianhallintajärjestelmien parantamisesta. Neleksen ilmoittamien 
taksonomia-asetusten mukaisten liikevaihdon, toimintamenojen ja investointien toimenpiteiden osuudet löytyvät tämän 
osion lopussa olevasta taulukosta. 

Henkilöstö, yhteiskunnalliset asiat ja ihmisoikeudet 

Neleksen työntekijöiden työsuoritus ja sitoutuminen ovat avainasemassa arvon luomisessa. Sitoutumista edistetään 
huolehtimalla työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja toimimalla vastuullisesti. Merkittävimmät ihmisoikeuksiin 
ja työntekijöiden oikeuksiin liittyvät riskit ovat terveysongelmat, syrjiminen ja häirintä. Sairauspoissaolot voivat lisätä 
kustannuksia ja vaarantaa toimitukset asiakkaille. Työntekijöiden heikko sitoutuminen voi johtaa siihen, että menetettyjen 
työntekijöiden mukana menetetään ammattitaitoa ja osaamista. 
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Neleksen toimintaperiaatteissa määritellään tärkeimmät keinot edellä mainittujen riskien torjumiseen. 
Toimintaperiaatteissa kuvataan Neleksen lähestymistapa ihmisoikeuksiin: kaikilla työntekijöillä on oikeus tulla kohdelluksi 
kunnioittavasti, eikä syrjintää, häirintää tai laittomia uhkauksia hyväksytä lainkaan. Minkäänlaista pakkotyötä ja 
lapsityövoiman käyttöä ei hyväksytä. Neles kunnioittaa kansallisia lakeja työajasta ja työntekijöiden palkoista. Kaikkien 
työntekijöiden on suoritettava joka toinen vuosi yhtiön toimintaperiaatteita koskeva koulutus. Ihmisoikeuksiin liittyviä 
asioita, kuten turvallisuutta ja työntekijöiden oikeuksia, tarkastellaan säännöllisesti Neleksen omassa toiminnassa ja sen 
toimittajien toiminnassa. 
 
Neleksen ja sen toimittajien työntekijöiden sitoutumiseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä pienennetään 
myös antamalla esimiehille työkaluja päivittäiseen esimiestyöhön ja kehittämällä johtamista jatkuvasti. Neleksen 
varhaisen tuen malli on esimerkki siitä, kuinka Suomessa panostetaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Se auttaa 
varmistamaan, että työntekijät saavat asianmukaista tukea silloin, kun sitä tarvitaan. 
 
On tärkeää vaalia monimuotoisuutta ja pitää huolta yhtäläisistä mahdollisuuksista. Neleksellä on yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja monimuotoisuuden menettelyperiaatteet, joilla se edistää työhön liittyviä ihmisoikeusperiaatteita. 
Perusperiaatteena on, että Neles sitoutuu edistämään kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sukupuolesta, 
iästä, rodusta, uskonnosta, yhteiskuntaluokasta tai uskonnollisesta vakaumuksesta, etnisestä tai kansallisesta 
alkuperästä, siviilisäädystä, järjestöjen jäsenyydestä, poliittisesta kannasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai 
vammasta riippumatta. Työntekijät valitaan pätevyyden ja kokemuksen perusteella. 
 
Neleksen suhtautumisessa oppimiseen korostuu ajatus, että jokainen kehittyy jatkuvasti ja oppii päivittäisessä työssään. 
Yhtiön globaalit henkilöstöprosessit ja -työkalut tukevat tätä. Lisäksi Neleksen tavoitteena on käyttää oikeudenmukaisia 
palkitsemisjärjestelmiä, joissa otetaan huomioon yksilön, tiimin, liiketoiminta-alueen ja konsernin suoritus sekä vaihtelevat 
markkinakäytännöt eri puolilla maailmaa. Työntekijöiden sitoutumiseen vaikuttaa ennen kaikkea hyvä johtaminen. 
Työntekijöiden tyytyväisyyttä mitataan vuosittaisella Neleksen globaalilla PeoplePulse-henkilöstötutkimuksella. Lukuun 
ottamatta joitakin kulttuurisia ja maantieteellisiä eroja Neleksen työntekijät ovat yleisesti ottaen erittäin sitoutuneita, 
kokevat vahvasti voivansa vaikuttaa asioihin ja heillä on hyvät taidot tehtäviensä suorittamiseen. 
 
Neleksen suurimpia terveys- ja turvallisuusriskejä löytyy sekä yhtiön omista toiminnoista että asiakkaiden toimipaikoista. 
Yhtiön omien toimintojen yleisimmät riskit liittyvät nostamiseen, korkealla työskentelyyn, koneiden käyttöön, tulitöihin ja 
tieliikenteeseen. Näitä riskejä lievennetään työohjeilla, koulutuksella, riskihavainnoilla, tarkastuksilla ja korjaustoimilla. 
Turvallisuuden päämittarina Neles käyttää työntekijöiden tapaturmataajuutta (LTIF). Sillä mitataan niin yhtiön omien 
työntekijöiden kuin alihankkijoiden työntekijöiden turvallisuutta Neleksen ja asiakkaiden toimipaikoissa. Turvallisuudessa 
toisena painopisteenä on varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia käyttää ja huoltaa. Siksi palvelujen turvallisuus otetaan 
huomioon aikaisessa vaiheessa kehitettäessä tuotteita ja palveluja. Neleksellä on turvallisuusjärjestelmä, jolla se 
parantaa jatkuvasti prosessejaan ja kehittää turvallisuuskulttuuria. Neleksen turvallisuusjärjestelmän tärkeimpiä tekijöitä 
ovat:  
 

 yhteiset terveys-, turvallisuus- ja ympäristöohjeet ja Neleksen vähimmäisturvallisuusvaatimukset 
 verkkokoulutus Neleksen vähimmäisturvallisuusvaatimuksista ja tuotannon työntekijöille tarkoitetut 

turvallisuuskoulutukset 
 kaikkien työntekijöiden henkilökohtaiset turvallisuustavoitteet (riskihavaintojen ja turvallisuuskeskustelujen 

määrä) 
 turvallisuustarkastusprosessi ja jatkosuunnitelmat korjaustoimille 
 Neles HSEQ -johtamisjärjestelmä, jolle on myönnetty työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -

sertifikaatti valmistuksen osalta, ja kolmannen osapuolen säännöllisesti tekemä järjestelmän tarkastus.  
 
Työntekijöiden turvallisuutta, riskihavaintoja, turvallisuuskeskusteluja ja turvallisuuskoulutuksiin käytettyjä tunteja 
mitataan ja seurataan jatkuvasti. Työntekijöiden tapaturmataajuus (LTIF) on tärkein mittari. Osana vuosittaista 
vastuullisuusraportoinnin varmennusta ulkopuolinen tarkastaja vierailee toimipaikoissa.  

Korruptionvastainen toiminta 

Neleksen toimintaperiaatteissa määritellään, mitä hyvä yrityskansalaisuus tarkoittaa yhtiön toiminnassa. 
Toimintaperiaatteissa käsitellään muun muassa lakien ja yhteiskunnan sääntöjen noudattamista, oikeudenmukaisia 
työllistämiskäytäntöjä, korruptionvastaisuutta ja reilua kilpailua. Hallitus hyväksyi toimintaperiaatteet vuonna 2020. Ne 
ovat saatavilla kahdeksalla kielellä. Kaikkien työntekijöiden on suoritettava toimintaperiaatteita käsittelevä koulutus joko 
lähiopetuksena tai verkkokurssina kahden vuoden välein. Koulutus kuuluu myös kaikkien uusien työntekijöiden 
perehdytykseen. 
 
Neleksen korruption vastainen politiikka osoittaa yhtiön sitoutumista ehkäisemään korruptiota liiketoiminnassaan. 
Menettelyperiaatteiden ja niihin liittyvän koulutuksen tarkoituksena on auttaa työntekijöitä tunnistamaan tilanteita, joissa 
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korruptioriski on tavallista suurempi, ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin, jotta lakeja varmasti noudatetaan. Lisäksi 
paikallisesti on laadittu säännöt siitä, miten suhtaudutaan lahjoihin, kestitsemiseen ja vieraanvaraisuuden osoituksiin, 
jotta työntekijät osaavat tehdä oikeita päätöksiä tai ilmoittaa ongelmista johdolle. Sääntöjen noudattamista seurataan 
johdon yleisillä valvontatoimilla sekä yhtiön sisäisissä tarkastuksissa. 
 
Jälleenmyyntikumppanit (jakelijat, jälleenmyyjät ja edustajat) ovat tärkeä osa Neleksen myyntistrategiaa. Neles arvioi, 
perehdyttää ja johtaa jälleenmyyjiään järjestelmällisesti varmistaakseen, että ne sitoutuvat korruptionvastaisiin 
toimintatapoihin liiketoiminnassaan. Jälleenmyyjille tehdään due diligence -tarkastus, jossa arvioidaan mahdolliset 
korruptioriskit.  
 
Neleksellä jokaisen työntekijän odotetaan noudattavan yhteisiä periaatteita. Siksi kaikkia työntekijöitä kannustetaan 
ilmoittamaan epäillyistä rikkomuksista tai väärinkäytöksistä ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämän Speak Up -
ilmoitustyökalun tai sisäisten ilmoituskanavien kautta. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi. 
Kielteisten seuraamusten asettaminen henkilölle, joka on raportoinut mahdollisesta väärinkäytöksestä tai avustanut sen 
tutkinnassa, on ankarasti kielletty.  
 
Neleksen ei-taloudel liset suorituskykymittari t ja tavoitteet ovat:   

Suorituskykymittari Tavoite Tulos 1–3/ 2022 Tulos 2021 

Ympäristö:    
  Tuotannon päästöjen vähentäminen 25 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuoteen 

2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna 
-12 %1 -12 % 2 

  Logistiikan päästöjen vähentäminen 20 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuoteen 
2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna 

-15 %1 -18 % 

  Ympäristövahingot Ei haittaa ympäristölle 0 0 
  Tutkimus- ja kehitysprojektien 
vastuullisuustavoitteet 

100 % 100 % 100 % 

  Toimittajien päästöjen vähentäminen  20 % toimittajista on asettanut päästöjen 
vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä 22 % 22 % 

Henkilöstö ja turvallisuus:    
Työntekijöiden tapaturmataajuus 
(LTIF) 

Vahva turvallisuuskulttuuri ilman tapaturmia 1,5 1,3 

Globaalin henkilöstötutkimuksen tulos 
(eNPS) 

 - 24,2 

Korruptionvastainen toiminta:    

Toimintaperiaatteiden koulutus 
suoritettu  

Kaikki työntekijät ovat suorittaneet 
koulutuksen puolivuosittain  

87 % 87 % 

Toimittajien toimintaperiaatteet 
allekirjoittaneiden toimittajien osuus 

90 % toimittajista hankintakululla mitattuna 
vuoteen 2025 mennessä 65 % 65 % 

    

       Toiminta  EU-taksonomian mukaisen 
suorituskykymittarin määritelmä 

Tulos 1–3/ 2022 Tulos 20212 3 

    
Liikevaihto EU-taksonomian mukaisten tuotteiden ja 

palveluiden osuus liikevaihdosta  
4 % 5 % 

Liiketoiminnan muut kulut (Opex) EU-taksonomian mukaisten toimintamenojen 
osuus  12 % 8 % 

Jatkuvien toimien investoinnit (Capex) EU-taksonomian mukaisten investointien 
osuus 

7 % 2 % 

    
 
1 Liukuva edellisten 12 kuukauden tulos vertailussa vuoteen 2019  
2 Muutos aiheutuu pääasiassa Neleksen, Vantaan tehtaan siirtymisestä uusiutuvan energian käyttöön 
3 Ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen liittyvät mukaiset toimet 
 
EU:n taksonomiaan liittyvät keskeiset tulosindikaattorit on laskettu seuraavien laskentaperiaatteiden mukaisesti: EU-
taksonomiaan hyväksyttävä liikevaihto jaettuna Neleksen raportoidulla liikevaihdolla, EU-taksonomiaan hyväksyttävät 
toimintamenot jaettuna Neleksen raportoiduilla tuokehityskustannuksillla, lisättynä leasingmaksuilla ja aktivoiduilla 
menoilla liittyen rakennusten perusparannuksiin ja EU-taksonomiaan hyväksyttävät investoinnit jaettuna raportoiduilla 
aktivoiduilla kokonaiskustannuksilla pois lukien rakennusten perusparannukseen liittyvät aktivoidut menot. 
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Osakkeet, kaupankäynti ja osakkeenomistajat 
Neleksellä oli yksi osakesarja, ja kukin osake oikeutti yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. 
Neleksen osakkeet oli liitetty Euroclearin hallinnoimaan Suomen arvo-osuusjärjestelmään 31.3.2022 saakka. 
 
Osakkeen perustiedot 

Listauspaikka Nasdaq Helsinki 

Kaupankäyntitunnus NELES 

ISIN-koodi FI4000440664 

Toimiala Teollisuustuotteet ja -palvelut 

Osakkeiden lukumäärä 31.3.2022 150 348 256 

Osakepääoma 31.3.2022 50 982 843,80 euroa 

Markkina-arvo 31.3.2022, ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita 1 388 milj. euroa 

Listauspäivämäärä  1.7.1999 
 
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.  
 
Tammi–maaliskuussa 2022 vaihdettiin yhteensä 22 554 889 osaketta, joiden arvo oli noin 274 miljoonaa euroa. Neleksen 
markkina-arvo maaliskuun 2022 lopussa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita oli 1 388 miljoonaa euroa. 
 
Neleksellä oli 31.3.2022 yhteensä 47 281 osakkeenomistajaa. Neleksen suurimman osakkeenomistajan Valmet Oyj:n 
osakeomistusosuus Neleksessä vuoden 2021 lopussa oli yhteensä 44 415 207 osaketta, mikä on 29,54 % Neleksen 
kokonaisosakemäärästä. 
 
Neleksen hallituksen ja väliaikaisen toimitusjohtaja Simo Sääskilahden osakeomistus 31.3.2022 oli yhteensä 20 868 
osaketta, mikä vastaa 0,014 prosenttia kaikista Neleksen osakkeista ja äänistä.  
 
Neleksen osakekurssin kehitys Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2022 

Euroa 1–3/2022 

Päätöskurssi 31.3.2022 9,24 

Korkein hinta 14,02 

Alin hinta 9,05 

Kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta   12,17 

 
  



 Hallituksen toimintakertomus 
 

 

 
Neles Oyj – Lopputilitys 2022  17 

Osakkeiden tunnusluvut 2019–2022 

  2022 2021 2020 2019 

Osakepääoma vuoden lopussa, milj. euroa 51 51 51 141 

Osakkeiden määrä vuoden lopussa, kpl      

Ulkona olevat osakkeet, kpl 150 197 895 150 197 895 150 197 895 150 076 168 

Emoyhtiön hallussa olevat osakkeet, kpl 150 361 150 361 150 361 272 088 

Osakkeiden lukumäärä yhteensä, kpl 150 348 256 150 348 256 150 348 256 150 348 256 

Ulkona olevat osakkeet keskimäärin, kpl 150 197 895 150 197 895 150 179 270 150 057 328 
Keskimääräinen osakemäärä 
laimennusvaikutus huomioituna 150 197 895 150 197 895 150 179 270 150 200 101 

Tulos/osake, laimentamaton, euroa1 0,11 0,38 14,63 2,00 

Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,11 0,38 14,63 2,00 

Vapaa kassavirta/osake2, euroa 0,03 0,52 0,46 0,26 

Osinko/osake3,4, euroa - 0,266 0,18 1,47 

Osingonjako3,4, milj. euroa - 40 27 221 

Osinko/tulos1,4, % - 70,3 1,2 73,5 

Efektiivinen osinkotuotto4, %  - 1,9x 1,7 4,2 

P/E-luku1 21,5 36,0 0,74 17,6 

Oma pääoma/osake4, euroa - 2,02 1,72 10,15 

 
1 Vuonna 2020 jatkuvien toimintojen tulos/osake oli 0,32 euroa, osinko/tulos 56,3 % ja P/E-luku 33,9. Vuoden 2022 P/E-luku on annualisoitu. 
2 Jatkuvien toimintojen osuus vuonna 2020. 
3 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 
4 Ei sovelleta 3/22, ennen sulautumista toteutuneen oman pääoman jakamisen vuoksi. 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2022 
 

Osakkeenomistajat Osakkeet, kpl % osakkeista 
1 Valmet Oyj 44 415 207 29,54 

2 Oras Invest Oy 6 966 538 4,63 

3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 899 733 3,26 

4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 096 735 1,39 

5 OP rahastot 1 794 820 1,19  
OP-Suomi 1 640 054 1,09  
OP-Suomi Indeksi Sr 154 766 0,10 

6 Valtion Eläkerahasto 1 150 000 0,76 

7 OP-Suomi Pienyhtiöt 1 070 041 0,71 

8 SEB Finland Small Cap 690 000 0,46 

9 Sigrid Juséliuksen Säätiö 662 465 0,44 

10 Mandatum Life vakuutusyhtiö Oy 482 842 0,32 

  10 suurinta omistajaa yhteensä 64 228 381 42,72 

  Hallintarekisteröityä 60 272 886 40,09 

  Muut 22 693 140 15,09 

  Yhteensä 150 348 256 100 
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Lista osakkeenomistajien omistusosuuksien muutosilmoituksista 

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 ja 6 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa 
kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle. 
 
31.3.2022 Neleksestä yli 25 prosenttia omistavat tahot: 
 
Valmet Oyj 
 
31.3.2022 Neleksestä yli 10 prosenttia omistavat tahot: 
 
Cevian Capital Partners Ltd. 
 
Tiedossa olevat osakassopimukset 
 
Neleksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassaolevia sopimuksia. 
 
Osakeomistuksen jakautuminen 31.3.2022 

Osakkeiden määrä 
Osakkeen- 

omistajat 

% 
osakkeen- 
omistajista 

Osakkeet  
ja äänet 

% 
osakkeista  
ja äänistä 

1 - 100 23 518 49,74 1 083 004 0,72 

101 - 1 000 20 162 42,64 7 113 501 4,73 

1 001 - 10 000 3 357 7,10 8 391 775 5,58 

10 001 - 50 000 184 0,39 3 462 782 2,30 

50 001 - 100 000 26 0,05 1 862 597 1,24 

> 100 000 34 0,07 128 426 617 85,42 

Yhteensä 47 281 100,00 150 340 276 100,00 

Hallintarekisteröityä 11 0,02 60 272 886 40,09 

Yhteistilillä     7 980 0,01 

Liikkeeseenlaskettu määrä     150 348 256 100 

 

Osakkeenomistajat omistajaryhmittäin 31.3.2022 
 

 Osakkeenomistajat Osakkeet 

Sektori Määrä % Määrä % 
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 341 0,72 60 496 760 40,24 

Kotitaloudet 44 930 95,03 16 600 114 11,04 

Julkisyhteisöt 42 0,09 8 928 940 5,94 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 42 0,09 6 555 517 4,36 

Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhtsöt yhteensä 561 1,19 3 654 907 2,43 

Yritykset 1 376 2,91 54 104 038 35,99 

Yhteistilillä 0 0 7 980 0,01 

Liikkeeseenlaskettu määrä 47 281 100 150 348 256 100 

Liputusilmoitukset 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa muutoksista kohdeyhtiölle 
ja Finanssivalvonnalle, kun tietyt omistusosuudet saavutetaan, ylitetään tai alitetaan. Neleksen tiedossa ei ole yhtiön 
osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia sopimuksia. Kaikki liputusilmoitukset on julkaistu 
pörssitiedotteina, ja on saatavilla osoitteessa www.neles.com/news. 
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Tunnusluvut  

Milj. euroa 2022 2021 2020 2019 

Saadut tilaukset 196,0 625,2 590,1 681 

Tilauskanta tilikauden lopussa 319,1 294,4 270,3 280 

Liikevaihto 165,8 610,9 576,3 660 

Vienti Suomesta ja ulkomaantoiminnot 151,2 560,0 541,1 629 

% liikevaihdosta 91,2 91,7 93,9 95,3 

Liikevoitto 23,2 75,8 70,3 93 

% liikevaihdosta 14,0 12,4 12,2 14,0 

Tulos ennen veroja 21,4 70,8 63,8 91 

% liikevaihdosta 12,9 11,6 11,1 13,8 

Tilikauden tulos 16,1 56,7 48,2 69 

% liikevaihdosta 9,7 9,3 8,4 10,4 

Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot - - 2 149,6 230 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos 16,1 56,7 2 197,8 301 

Aineettomien omaisuuserien poistot 1,5 3,7 3,4 4 

Aineellisten omaisuuserien poistot 2,4 9,4 9,1 10 

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot 3,3 11,9 11,9 11 

Poistot yhteensä 7,3 25,0 24,5 25 

EBITA 24,8 79,5 73,8 97 

% liikevaihdosta 14,9 13,0 12,8 14,7 

EBITDA 30,5 100,9 94,8 117 

% liikevaihdosta 18,4 16,5 16,4 17,8 

Oikaisuerät1 - 7,2 11,3 - 

Oikaistu EBITA 24,8 86,8 85,0 97 

% liikevaihdosta 14,9 14,2 14,8 14,7 

Oikaistu EBITDA 30,5 108,1 106,0 117 

% liikevaihdosta 18,4 17,7 18,4 17,8 

Nettorahoituskulut 1,9 5,0 6,5 2 

% liikevaihdosta 1,1 0,8 1,1 0,2 

Korkokulut 1,3 4,6 5,7 n/a 

% liikevaihdosta 0,8 0,7 1,1 n/a 

Korkokate (EBITDA) 16,3x 20,1x 14,6x n/a 

Bruttoinvestoinnit 2,4 10,9 12,6 20 

% liikevaihdosta 1,5 1,8 2,2 3,1 

Yrityshankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -40,3 - - 

Nettoinvestoinnit 2,4 10,7 12,4 20 

% liikevaihdosta 1,4 1,7 2,2 3,0 

Liiketoiminnan rahavirta 6,4 88,3 81,1 54 

Vapaa kassavirta 4,1 77,5 68,7 34 

Kassavirtasuhde, % 25,1 136,7 142,4 52 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 4,7 16,6 17,6 19 

% liikevaihdosta 2,9 2,7 3,1 2,8 
 

1 Vuoden 2021 oikaisuerät sisälsivät Neleksen ja Valmetin sulautumiseen, yrityskauppoihin ja pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin tehtyihin 
muutoksiin liittyviä kuluja. Vuonna 2020 oikaisuerät sisälsivät itsenäisen Neleksen ja uuden operatiivisen toimintamallin rakentamiseen 
liittyviä neuvonantaja-, brändi-, tietotekniikka- ja muita kuluja sekä Neleksen osakeomistuksen kehitykseen liittyviä kuluja. 
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Milj. euroa 2022 2021 2020 2019 

Taseen loppusumma1 718,8 700,2 643,8 3 887 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma1 -14,1 303,8 263,0 1 523 

Oma pääoma yhteensä2 -14,0 304,0 263,1 1 526 

       

Korolliset velat 520,4 215,6 217,3 103 

Korolliset nettovelat 388,5 81,4 80,9 46 

Nettokäyttöpääoma (NWC) 142,9 150,2 143,6 166 

% liikevaihdosta 21,5 24,6 24,9 25,2 

Sitoutunut pääoma 506,4 519,5 480,0 425 

Oman pääoman tuotto (ROE)1,2, % - 20,0 18,7 20,4 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja1,2, % - 15,4 15,6 19,2 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen1,2, 
% - 

12,5 12,1 15,1 

Omavaraisuusaste1,2, % - 45,2 42,6 39,5 

Nettovelkaantuneisuusaste1,2, % - 26,8 30,9 52,3 

Velkaantuneisuusaste1,2, % - 41,5 45,2 40,0 
     

Henkilöstö keskimäärin 2 954 2 858 2 840 14 331 

Henkilöstö vuoden lopussa 2 974 2 934 2 840 15 821 
1 Vuoden 2019 tunnusluku esittää koko Metso-konsernia, mukaan lukien lopetetut toiminnot.  
2 Ei sovelleta 3/22, ennen sulautumista toteutuneen oman pääoman jakamisen vuoksi. 
 
 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja 
aineettomien, aineellisten ja 
käyttöoikeusomaisuuserien poistoja 
(EBITDA) 

= 
Liikevoitto + aineettomien, aineellisten ja 
käyttöoikeusomaisuuserien poistot 

 
    
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja 
aineettomien, aineellisten ja 
käyttöoikeusomaisuuserien poistoja, 
oikaistu (oikaistu EBITDA) 

= 
Liikevoitto + oikaisuerät + aineettomien, aineellisten ja 
käyttöoikeusomaisuuserien poistot 

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

= Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot 
 

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

= 
Liikevoitto + oikaisuerät + aineettomien omaisuuserien 
poistot  

 

 
    

Tulos/osake, laimentamaton = 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos  

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana  

    

Tulos/osake, laimennettu = 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos   

Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna  

    

Oma pääoma/osake = 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
    

Oman pääoman tuotto (ROE), % = 
Tilikauden tulos 

 x 100 
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana) 
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Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 
ennen veroja, % 

= 
Tulos ennen veroja + rahoituskulut 

 x 100 
Sitoutunut pääoma (keskimäärin kauden aikana) 

    

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 
verojen jälkeen, % 

= 
Tilikauden tulos + rahoituskulut 

 x 100 
Sitoutunut pääoma (keskimäärin kauden aikana) 

    

Nettovelkaantuneisuusaste, % = 
Korollinen nettovelka 

 x 100 Oma pääoma yhteensä 
 

Velkaantuneisuusaste, % = 
Korolliset velat 

 x 100 
Oma pääoma + korolliset velat 

    

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma yhteensä 

 x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

    

Vapaa kassavirta = 
Liiketoiminnan rahavirta - ylläpitoinvestoinnit + aineettomien 
ja aineellisten omaisuuserien myynnit 

 
 

    

Vapaa kassavirta/osake = 
Vapaa kassavirta  

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana  

    

Kassavirtasuhde, % = 
Vapaa kassavirta 

 x 100 
Tilikauden tulos  

    

Korkokate (EBITDA) = EBITDA (Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja poistoja) 
 

  Rahoitustuotot ja -kulut, netto  
    

Korolliset velat = 
Korolliset velat, pitkä- ja lyhytaikainen + vuokrasopimusvelat, 
pitkä- ja lyhytaikainen 

 
 

    

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

 

 
    

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

  EBITDA  
    

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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Hallituksen esitys voiton käytöstä  
Neles Oyj sulautui Valmet Oyj:een 1.4.2022 ja Neles Oyj purkautui. Sulautumisen vuoksi hallitus ei tee ehdotusta voiton 
käytöstä 31.3.2022 päättyneeltä tilikaudelta.  
 
.
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Konsernitilinpäätös 

Konsernin tuloslaskelma, IFRS 
Milj. euroa Liitetieto 1–3/2022 1-12/2021 

Liikevaihto 1.1 165,8 610,9 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1.4, 3.3 -110,0 -412,1 
Bruttokate   55,8 198,8 

        

Myynnin- ja markkinoinnin kulut 1.2, 1.4, 3.3 -19,2 -62,2 
Hallinnon kustannukset 1.2, 1.4, 3.3 -10,0 -40,8 
Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset 1.2, 1.4, 3.3 -4,5 -15,3 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 1.3 1,0 -4,6 
Liikevoitto   23,2 75,8 

        

Rahoitustuotot 1.6 0,2 1,0 
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot 1.6 -0,3 0,0 
Rahoituskulut 1.6 -1,7 -6,0 
Rahoitustuotot ja -kulut, netto   -1,9 -5,0 
        
Tulos ennnen veroja   21,4 70,8 

       

Tuloverot 1.7 -5,2 -14,1 
Tilikauden tulos   16,1 56,7 
        
Tilikauden tuloksen jakaantuminen       

Emoyhtiön omistajille   16,1 56,7 
Määräysvallattomille omistajille   - - 

  
 

 
Tulos per osake 1.8     

Laimentamaton, euroa   0,11 0,38 
Laimennettu, euroa   0,11 0,38 
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Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 
Milj. euroa Liitetieto 1–3/2022 1–12/2021

  Tilikauden tulos  16,1 56,7

  Muut laajan tuloksen erät  

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot 4.4 7,0 17,5

  Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi  7,0 17,5
  

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen  
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 2.7 -0,2 1,3

Vero edellisestä  -0,1 -0,3

  Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi  -0,3 1,0

  

Muut laajan tuloksen erät  6,6 18,4
  

Tilikauden laaja tulos yhteensä  22,8 75,1

Tilikauden tuloksen jakautuminen  

Emoyhtiön omistajille  22,8 75,1

Määräysvallattomille omistajille  - -
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Konsernin tase, IFRS – Varat 
Milj. euroa Liitetieto 31.3.2022 31.12.2021 

Pitkäaikaiset varat       

Aineettomat omaisuuserät 3.1, 3.3     

Liikearvo   85,9 85,6 

Muut aineettomat omaisuuserät   25,4 25,8 

Aineettomat omaisuuserät yhteensä   111,2 111,5 

        

Aineelliset omaisuuserät 3.2, 3.3     

Maa- ja vesialueet   5,8 5,8 

Rakennukset   22,8 22,3 

Koneet ja kalusto   32,5 31,7 

Keskeneräiset omaisuuserät   2,7 3,9 

Aineelliset omaisuuserät yhteensä   63,8 63,6 

        

Käyttöoikeusomaisuus 3.3, 3.4 45,3 45,8 

        

Muut pitkäaikaiset varat       

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 4.2 1,9 2,0 

Laskennalliset verosaamiset 2.8 16,6 16,0 

Muut pitkäaikaiset saamiset 2.3, 2.7, 4.2 10,9 13,7 

Muut pitkäaikaiset varat yhteensä   29,4 31,7 

        

Pitkäaikaiset varat yhteensä   249,8 252,6 

        

Lyhytaikaiset varat       

Vaihto-omaisuus 2.4 201,6 187,0 

Myyntisaamiset 2.2 89,6 84,2 

Tuloverosaamiset 1.7 5,7 5,0 

Muut lyhytaikaiset saamiset 2.3 42,7 38,9 

Rahat ja pankkisaamiset 4.3 129,5 132,4 

Lyhytaikaiset varat yhteensä   469,0 447,6 

        

VARAT YHTEENSÄ   718,8 700,2 
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Konsernin tase, IFRS – Oma pääoma ja velat 
 
Milj. euroa Liitetieto 31.3.2022 31.12.2021 

Oma pääoma 4.4     

Osakepääoma   51,0 51,0 

Omat osakkeet   -3,3 -3,3 

Muuntoerot   60,5 53,5 

Arvonmuutos- ja muut rahastot   1,5 30,0 

Kertyneet voittovarat   -123,8 172,6 

Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   -14,1 303,8 

        

Määräysvallattomien omistajien osuus   0,1 0,1 

        

Oma pääoma yhteensä   -14,0 304,0 

        

Velat       

Pitkäaikaiset velat       

Korolliset velat 4.2, 4.5 - 149,6 

Vuokrasopimusvelat 4.2, 4.5 35,5 36,0 

Eläkevelvoitteet 2.7 18,2 21,3 

Varaukset 2.6 2,0 2,0 

Laskennallinen verovelka 2.8 3,7 3,5 

Muut pitkäaikaiset velat 2.5 0,3 0,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä   59,7 212,7 

        

Lyhytaikaiset velat       

Korolliset velat 4.2, 4.5 473,1 18,5 

Vuokrasopimusvelat 4.2, 4.5 11,7 11,5 

Ostovelat 2.5 59,5 62,8 

Varaukset 2.6 11,6 11,2 

Saadut ennakot   29,3 27,3 

Johdannaisinstrumentit 4.8 1,5 0,5 

Tuloverovelat 1.7 7,3 3,0 

Muut lyhytaikaiset velat 2.5 79,0 48,8 

Lyhytaikaiset velat yhteensä   673,1 183,6 

        

Velat yhteensä   732,8 396,3 

       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   718,8 700,2 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 

Milj. euroa 
Osake-

pääoma

 
 

Omat 
osakkeet

Muunto-
erot

Arvon-
muutos-
ja muut

rahastot
Kertyneet 

voittovarat 

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva oma
pääoma

yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä
1.1.2022 51,0 -3,3 53,5 30,0 172,6 303,8 0,1 304,0
  
Tilikauden tulos   -  -  - 16,1 16,1 - 16,1
  
Muut laajan tuloksen erät  

Tytäryhtiöihin tehtyjen  
nettosijoitusten muuntoerot  - 7,0  -  - 7,0 - 7,0
Etuuspohjaisten järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot  -  -  - -0,2 -0,2  - -0,2
Verovaikutus edellisestä  -  - - -0,1 -0,1  - -0,1

Tilikauden laaja tulos   - 7,0 - 15,8 22,8 - 22,8
  
Osingot ja varojenjako  -  - -39,1 -301,3 -340,3 - -340,3
Edellisten tilikausien korjaukset  -  - 10,6 -10,6 - - -
Muut erät  -  - - -0,4 -0,4 0,0 -0,4
31.3.2022 51,0 -3,3 60,5 1,5 -123,8 -14,1 0,1 -14,0
 

Milj. euroa 
Osake-

pääoma

 
 

Omat 
osakkeet

Muunto-
erot

Arvon-
muutos-
ja muut

rahastot
Kertyneet 

voittovarat 

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva oma
pääoma

yhteensä

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   -  -  - 56,7 56,7 - 56,7
  
Muut laajan tuloksen erät  

Tytäryhtiöihin tehtyjen  
nettosijoitusten muuntoerot  - 17,5  -  - 17,5 - 17,5
Etuuspohjaisten järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot  -  -  - 1,3 1,3  - 1,3
Verovaikutus edellisestä  -  - - -0,3 -0,3  - -0,3

Tilikauden laaja tulos   - 17,5 - 57,6 75,1 - 75,1
  
Osingot  -  -  - -33,1 -33,1 - -33,1
Osakeperusteiset maksut   -  - -1,5 - -1,5 - -1,5
Verovaikutus edellisestä  -  - 0,3 - 0,3  - 0,3
Muut erät  -  - - 0,1 0,1 0,0 0,1
31.12.2021 51,0 -3,3 53,5 30,0 172,6 303,8 0,1 304,0
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 
Milj. euroa Liitetieto 1-3/2022 1–12/2021 

Liiketoiminta       

Tilikauden tulos   16,1 56,7 

Oikaisut       

Poistot 3.3 7,3 25,0 

Rahoituskulut, netto 1.6 1,9 5,0 

Tuloverot   5,2 14,1 

Muut erät 1.7 1,1 2,0 

Nettokäyttöpääoman muutos   -21,3 7,2 

Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   10,3 110,1 

        

Maksetut korot   -1,5 -4,5 

Saadut korot   0,2 0,5 

Muut rahoituserät, netto   -0,7 -0,6 

Maksetut tuloverot   -1,8 -17,1 

Liiketoiminnan nettorahavirta   6,4 88,3 

        

Investointitoiminta       

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin 3.1, 3.2 -2,4 -10,9 

Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit 3.1, 3.2 0,0 0,1 

Hankitut liiketoiminnat, netto 5.4 - -40,3 

Investointitoiminnan nettorahavirta   -2,4 -51,1 

        

Rahoitustoiminta       

Maksetut osingot   -222,1 -33,1 

Rahoitusvarojen muutos   -0,5 0,5 

Lainasaamisten lisäys 4.6 - -1,8 

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto 4.6 1,2 1,8 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 4.6 215,0 150,0 

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 4.6 - -150,0 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset 4.6 -3,1 -11,0 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta   -9,6 -43,7 

        

Rahavarojen nettomuutos   -5,5 -6,5 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus   2,6 2,9 

Rahat ja pankkisaamiset vuoden alussa   132,4 135,9 

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa   129,5 132,4 
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 

Yhtiön perustiedot 

Neles Oyj ("Emoyhtiö") tytäryhtiöineen ("Neles" tai 
"Konserni") on globaali virtauksensäätöratkaisujen ja -
palveluiden toimittaja. Se palvelee öljyn- ja 
kaasunjalostusteollisuutta, sellu-, paperi- ja 
biotuoteteollisuutta, kemianteollisuutta sekä muita 
prosessiteollisuuksia. Neles esitetään yhtenä 
raportointisegmenttinä. 
 
Neles Oyj:n sulautuminen Valmet Oyj:ön tuli voimaan 
1.4.2022 ja Neles Oyj:n osakkeiden noteeraus päättyi 
Nasdaq Helsingin pörssissä 31.3.2022. Valmet Oyj:n 
kotipaikka on Suomi, ja konsernihallinnon osoite on 
Keilasatama 5, 02150 Espoo. 
 
Sulautumisen johdosta tämä lopputilitys on laadittu ajalta 
1.1.-31.3.2022 osakeyhtiölain 16 luvun 17§:n mukaisesti. 
Vertailukauden tiedot on esitetty ajalta 1.1.-31.12.2021, joten 
luvut eivät ole vertailukelpoisia tilikausien välillä. Neles Oyj:n 
hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 30.5.2022 tämän 
tilinpäätöksen julkaistavaksi. Osakeyhtiölain mukaisesti 
osakkeenomistajilla on oikeus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös 
tai muuttaa sitä seuraavassa varsinaisessa 
yhtiökokouksessa. 

Laatimisperusta 

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen EU:n hyväksymiä 
kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) ja näiden tulkintaohjeita (IFRIC). 
Konsernitilinpäätöksen laatiminen perustuu alkuperäisen 
hankintamenon käyttämiseen, lukuun ottamatta käypään 
arvoon kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja. 
 
Neleksen tilinpäätös esitetään euroina, joka on Neles Oyj:n 
toiminnallinen valuutta ja Neleksen esittämisvaluutta. Esitetyt 
luvut on pyöristetty, jolloin yksittäisten lukujen summa voi 
poiketa esitetystä summaluvusta. 
 
Neleksen konsernitilinpäätöksen tarkemmat 
laatimisperiaatteet on esitetty aiheittain kyseisen 
konsernitilinpäätöksen liitetiedon yhteydessä. 

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen laadinta edellyttää johdolta 
tietyiltä osin arvioiden ja olettamusten tekemistä sekä 
harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa. 
Nämä vaikuttavat julkaistavien tase-erien arvoon, ehdollisten 
varojen ja velkojen esittämiseen, tilikauden tuottoihin ja 
kuluihin. Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä arvioista.  

Varat ja velat, joihin liittyy laajempaa harkintaa tai 
monimutkaisuutta tai joihin liittyvät arviot ja oletukset ovat 
merkittäviä Neleksen konsernitilinpäätöksen kannalta, on 
esitetty seuraavissa liitetiedoissa: 

Liitetieto 1.1 Liikevaihto1 
Liitetieto 1.5 Osakeperusteiset maksut 
Liitetieto 1.7 Tuloverot 
Liitetieto 2.2 Myyntisaamiset1 
Liitetieto 2.3 Muut saamiset 
Liitetieto 2.4 Vaihto-omaisuus1 

Liitetieto 2.6 Varaukset 
Liitetieto 2.7 Eläkevelvoitteet 

Liitetieto 2.8 Laskennalliset verosaamiset ja -velat 
Liitetieto 3.1 Liikearvo ja muut aineettomat omaisuuserät1 

Liitetieto 3.2 Aineelliset omaisuuserät 
Liitetieto 3.4 Käyttöoikeusomaisuus1 
Liitetieto 4.1  Rahoitusriskien hallinta 
 

1Covid-19-vaikutuksen kuvaus 
 

Covid-19-pandemian vaikutukset  

Johto on seurannut Covid-19-pandemiatilannetta tiiviisti ja 
asettanut etusijalle Neleksen työntekijöiden ja 
yhteistyökumppaneiden terveyden ja turvallisuuden.   

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne jatkui haastavana 
vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuljetusten 
saatavuus ja niiden kustannukset olivat edelleen ongelma, 
mikä vaikutti muun muassa Neleksen nettokäyttöpääoman 
kehitykseen ja katteisiin. Lisäksi elektroniikkakomponenttien 
saatavuuteen liittyvät haasteet ja riskit jatkuivat. 

Maaliskuun 2022 lopussa Covid-19-tilanne Kiinassa 
heikkeni, minkä vuoksi Neleksen Kiinan Jiaxingissa sijaitseva 
päätehdas suljettiin kahdeksi päiväksi. Toinen, Shanghaissa 
sijaitseva Neleksen tehdas, on ollut suljettuna maaliskuun 
lopusta lähtien. Shanghain teknologiakeskusta lukuun 
ottamatta kaikki Neleksen tehtaat olivat toiminnassa 
ensimmäisen neljänneksen lopussa. 

Pakotteiden vaikutukset Venäjän liiketoimintaan 2022 
aikana  

Ukrainan sodan ja sitä seuranneiden toimituksiin, 
logistiikkaan ja rahoitustapahtumiin vaikuttavien pakotteiden 
vuoksi Neles keskeytti myynnin Venäjälle helmikuun 2022 
lopulla toistaiseksi. Myös tilauskannassa olevien tuotteiden 
toimitukset keskeytettiin helmikuun 2022 lopussa. Tämän 
jälkeen Neles ajaa alas toimituksia Venäjälle hallitusti 
pakotteiden mukaisesti ja ottaen huomioon logistiikan ja 
rahoituksen saatavuuden sekä sidosryhmät.   

Saatujen tilausten arvo ennen myyntitoiminnan 
keskeyttämistä oli 4 miljoonaa euroa ja liikevaihto Venäjällä 
oli 1 miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa 
Neleksellä on seuraavat Venäjään liittyvät riskit: tilauskanta 
noin 20 miljoonaa euroa, myyntisaamiset noin 2 miljoonaa 
euroa ja saadut ennakot noin 2 miljoonaa euroa.  

Lopputilitystä laadittaessa tilauskantaa kirjattiin alas 12,3 
miljoonaa euroa ja myyntisaamisia 1,9 miljoonaa euroa.  
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Raportointisegmentti 

Neles-konserni yhtenä raportointisegmenttinä perustuu 
Neleksen operatiiviseen liiketoimintamalliin. Hallitus on 
Neleksen ylin operatiivinen päätöksentekijä (CODM). Hallitus 
vastaa resurssien kohdentamisesta ja toimintasegmentin ja 
liiketoimintalinjojen tuloksen arvioinnista sekä strategian 
päättämisestä, avainhenkilöiden valinnasta, merkittävistä 
kehitysprojekteista, yrityshankinnoista, investoinneista, 
organisaatiorakenteesta ja rahoituksesta. Operatiivisessa 
raportoinnissa sovellettavat kirjausperiaatteet ovat yhtenevät 
konsernin tilinpäätösperiaatteiden kanssa. 

Neleksen taloudellista suorituskykyä mitataan liikevoitto 
(EBIT) -tunnusluvulla. Lisäksi Neles käyttää useita muita 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan 
kehittymistä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri 
raportointikausien välillä. Oikaisuerät koostuvat kuluista 
liittyen jakautumiseen ja Neleksen liiketoiminnan 
perustamiseen itsenäisenä yhtiönä, kapasiteetin 
sopeuttamiskuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden 
oikeudenkäyntien lopputulemista, toimintojen 
luovutusvoitoista ja -tappioista sekä muista 
epätavanomaisista eristä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät 
kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja.   

Tilinpäätöksessä käytetyt lyhenteet 

CGU Rahavirtaa tuottava yksikkö 
EBIT Liikevoitto/-tappio 
EBITA  Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 

omaisuuserien poistoja 
EBITDA Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja poistoja 
EMTN  Euro Medium Term Note -ohjelma 
FAS Suomen kirjanpitolainsäädäntö 
HSE  Työterveys, turvallisuus ja ympäristö 
IFRIC Kansainvälisten tilinpäätössäännösten 

tulkintaohjeet 
IFRS/IAS Kansainväliset tilinpäätössäännökset 
KPI Tulosmittari 
LTIF  Tapaturmataajuus 
NWC  Nettokäyttöpääoma 
OCI  Laajan tuloksen erät 
OTC  Ei-pörssinoteerattu 
P/E  Hinta/voitto-suhdeluku 
PSP  Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 
ROCE   Sitoutuneen pääoman tuotto 
ROE  Oman pääoman tuotto 
RSP  Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 
T&K  Tutkimus ja tuotekehitys 
TSR  Osakkeen kokonaistuotto 
WACC  Pääoman painotettu keskimääräinen kustannus

 

  



 Tilinpäätös 
 

 

 
Neles Oyj – Lopputilitys 2022  31 

1 Konsernin taloudellinen kehitys 

1.1 Liikevaihto 

Laatimisperiaate 

Neles soveltaa IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista  
-standardia. Myyntituotto kirjataan siihen määrään saakka, 
joka odotetaan saatavan asiakkailta tuotteen tai palvelun 
luovuttamisen vastikkeena. Myyntituotto kirjataan, kun joko 
määräysvalta tuotteeseen on siirtynyt tai palvelu on 
luovutettu asiakkaalle. Tuotoksi kirjaaminen tapahtuu joko 
kerralla yhtenä ajankohtana tai vähitellen ajan kuluessa. 

Neleksen toimittaessa asiakkaille standardoituja 
venttiililaitteita ja kulutus- ja varaosia, myyntituotto kirjataan 
kerralla yhtenä ajankohtana, kun määräysvalta siirtyy 
asiakkaalle, eli yleensä toimituksen tai käyttöönoton 
perusteella. Myynti jakelijoille tuloutetaan toimitusten 
perusteella, mikäli jakelija ei toimi agenttina. Jos jakelija toimii 
agenttina, myynti tuloutetaan vasta, kun laite toimitetaan 
loppuasiakkaalle. 

Neleksen toimittaessa asiakkaille palveluja, suoritevelvoite 
täyttyy palvelujen suorittamisen edistymisen myötä. 
Myyntituotto palvelusopimuksista kirjataan, kun palvelu on 
suoritettu ja asiakasta laskutettu. Lyhytaikaisissa 
palvelusopimuksissa, joiden laskutus perustuu voimassa 
oleviin hintalistoihin, myyntituotto suoritetusta palvelusta 

kirjataan siihen määrään asti, kun Neleksellä on oikeus 
laskuttaa asiakasta. Palvelu-sopimuksissa, joiden laskutus 
perustuu sopimuksen mukaiseen kiinteään hintaan, 
myyntituotto kirjataan laskutuksen perusteella.  

Asiakassopimuksiin saattaa sisältyä lupauksia asiakkaille, 
kuten toimitusten viivästyssakot, alennukset ja tuotteiden 
palautusoikeudet. Tällaisten lupausten vaikutusta lopulliseen 
maksusuoritukseen arvioidaan, kun myyntituotot ovat kirjattu 
sekä systemaattisesti sopimuksen voimassaoloajan aikana. 
Myyntituotoksi kirjataan vain määrä, johon Neleksellä on 
sopimuksen mukaan oikeus. Myös asiakkaan 
luottokelpoisuutta ja Neleksen kykyä saada sovittu 
maksusuoritus arvioidaan läpi sopimuksen voimassaoloajan. 
Normaalia käytäntöä laajemmat takuut käsitellään erillisenä 
suoritevelvoitteena ja niihin liittyvä sopimushinnan osuus 
tuloutetaan silloin, kun suoritevelvoite täytetään. 

Neles voi sopia saavansa ennakkomaksuja asiakkaalta. 
Soveltaen IFRS 15 mukaista mahdollisuutta, ennakoiden ei 
katsota sisältävän rahoituskomponenttia, koska niiden 
maksuaikataulu sovitaan seuraamaan läheisesti 
suoritevelvoitteiden täyttämistä. 

 
Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Myyntituoton kirjaaminen yhtenä ajankohtana saattaa 
edellyttää johdon arviointia siitä, milloin kontrolli on siirtynyt 
asiakkaalle vaikuttaen siten myyntituoton kirjausajankohtaan. 
Arvioinnin perustana ovat pääasiassa sopimuksen 
toimitusehdot ja paikallinen lainsäädäntö.  

Asiakassopimukset, jotka sisältävät ehtoja alennuksista, 
viivästyssakoista, oikeudesta palauttaa tuotteita tai 
laajennetuista takauksista, edellyttävät johdon arviointia 
lupausten mahdollisesta vaikutuksesta lopulliseen 
sopimuksen tuottoon. Arviointi perustuu aikaisempaan 
kokemukseen yhdistettynä yleisiin markkinaolosuhteisiin ja 
niiden näkymiin. 

Covid-19-pandemian vaikutus   

Myynti oli hyvällä tasolla 2022 ja myynti kasvoi vuonna 2021 
vuoteen 2020 verrattuna. Covid-19-pandemia vaikutti 

ainoastaan myynnin kertymiseen raportointiperioiden aikana. 
Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla myyntiin 
vaikutti negatiivisesti tiettyjen Neleksen toimipaikkojen 
väliaikaiset sulkemiset, mutta näistä aiheutuneet 
toimitusviiveet saatiin kiinni vuoden toisella puoliskolla. 
Covid-19-pandemiatilanteen vuoksi tilikausien 2022 ja 2021 
aikana ei ollut muita merkittäviä poikkeuksellisia vaikutuksia 
liikevaihdon kirjaamiseen. 

Sisäisen kontrollin painopisteitä ovat olleet myyntisopimusten 
ehdot kuten alennukset, viivästyssakot ja tuotteiden palautus-
oikeudet.  

Riskiä asiakasmaksujen vastaanottamisessa hallitaan luotto-
rajojen hallinnoinnilla sekä vahvistetuilla perintämenetelmillä. 

 

Liikevaihdon jaottelu 

Ulkoinen li ikevaihto luokittain 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021
Palveluiden myynti 36,4 148,1
Projektien, laitteiden ja tavaroiden myynti 129,4 462,8
Yhteensä 165,8 610,9

 
Asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021
Myyntisaamiset 89,6 84,2
Saadut ennakot 29,3 27,3
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Venttiililaitteiden sekä kulutus- ja varaosien laskutus tapahtuu 
toimituksen perusteella tai käyttöönoton jälkeen. 
Pitkäaikaisten venttiilitoimitusten ja palvelusopimusten 
laskutus perustuu asiakassopimuksiin. Lyhytaikaiset 
palvelusopimukset laskutetaan, kun palvelu on suoritettu. 
 
Myyntisaamiset perustuvat asiakaslaskutukseen ja niiden 
keskimääräinen maksuehto on 30–90 päivää. 
Myyntisaamisista kirjattu luottotappiovaraus on esitetty 
liitetiedossa 2.2.  
 
Kun suoritevelvoite on täytetty, mutta sitä ei vielä ole 
laskutettu, erä kirjataan vaihto-omaisuuden eriin 
keskeneräiset ja valmiit tuotteet.  
 

Saadut ennakot ovat asiakkaiden Nelekselle ennakkoon 
maksamia suorituksia. Tyypillisesti Neles saa ennakoita 
pitkäkestoisissa venttiilitoimituksista ja palvelusopimuksista. 
Saadut ennakot tuloutetaan vuosittain liikevaihtona, 
olennaisilta osin seuraavan vuoden aikana. 

Tärkeimmät asiakkaat 

Neles-konsernilla ei vuonna 2022 eikä 2021 ollut yhtä 
yksittäistä asiakasta, jonka osuus olisi ylittänyt 10 prosenttia 
konsernin liikevaihdosta. 

Maantieteelliset tiedot 

Neles seuraa myyntiä markkina-alueittain. 

Li ikevaihto kohdemaittain 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021
Suomi 14,6 50,9
EMEIA 44,5 194,3
Pohjois-Amerikka 60,3 195,8
Etelä-Amerikka 11,2 51,3
Aasia ja Tyynenmeren alue 35,2 118,6
Liikevaihto 165,8 610,9
 
 

1.2 Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -19,2 -62,2 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, netto  -4,5 -15,3 
Hallinnon kulut -10,0 -40,8 
Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -33,6 -118,4 

Laatimisperiaate 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan Myynnin ja hallinnon 
yleiskustannuksiin pääsääntöisesti vuosikuluina, ja ne 
koostuvat palkoista, hallinnon yleiskustannuksista, sekä 
aineellisten ja aineettomien omaisuuserien poistoista. 
Tuotekehityskulut, jotka täyttävät IAS 38:n 

aktivointiedellytykset, kirjataan taseeseen, ja poistetaan 
kyseisen teknologian todennäköisen taloudellisen pitoajan 
mukaisesti. Saadut avustukset vähennetään tutkimus- ja 
tuotekehityskuluista. 

 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021

Tutkimus- ja tuotekehityskulut yhteensä -4,7 -16,6

Aktivoidut tuotekehitysmenot 0,2 1,0

Investoinnit 0,0 0,2

Saadut avustukset 0,2 0,7

Poistot -0,2 -0,6

Tutkimus- ja tuotekehityskulut, netto -4,5 -15,3
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1.3 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 

Laatimisperiaate 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sisältävät tuottoja ja 
kuluja, joiden ei voida suoraan katsoa liittyvän Neleksen 
liiketoimintojen operatiiviseen toimintaan tai jotka syntyvät 
operatiiviseen toimintaan liittyvien 
ulkomaanrahanmääräisten rahoitusinstrumenttien, mukaan 
lukien termiinisopimukset, realisoitumattomista tai 
realisoituneista käyvän arvon muutoksista. Tällaisia eriä ovat 
muun muassa merkittäviin uudelleenjärjestelyohjelmiin 

liittyvät kulut, omaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä 
valuuttakurssierot, lukuun ottamatta suojauslaskennan piiriin 
kuuluvia tai rahoitustoimintaan liittyviä kurssieroja. Lisäksi 
liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa raportoidaan 
ulkomaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka eivät 
perustu verotettavaan tuloon, eivätkä voimassa oleviin 
verosopimuksiin.

 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021
Liiketoiminnan muut tuotot 

Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myyntivoitot - 0,1
Vuokratuotot 0,0 0,0
Kurssivoitot ¹ 4,0 5,5
Muut tuotot 1,2 4,0

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 5,3 9,6
 
Liiketoiminnan muut kulut 

Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myyntitappiot -0,1 -0,3
Arvonalennukset aineettomista ja aineellisista omaisuuseristä 0,0 -0,1
Kurssitappiot ¹ -2,7 -7,7
Muut kulut  -1,5 -6,1

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -4,3 -14,2
 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 1,0 -4,6
 
¹ Sisältää myyntisaamisista ja ostoveloista sekä niihin liittyvistä johdannaisista syntyneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot. 
 

1.4 Henkilöstökulut ja henkilöstön lukumäärä 

Henkilöstökulut 

Milj. euroa 1-3/2022 1-12/2021
Palkat -36,1 -127,8
Eläkekulut, maksupohjaiset eläkejärjestelyt -3,2 -9,2
Eläkekulut, etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ¹ -0,2 -1,2
Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet ¹ -0,3 -1,5
Osakeperusteiset maksut ² -0,3 -4,8
Muut henkilösivukulut -9,9 -25,0
Yhteensä -49,9 -169,6
 
¹ Lisätietoja eläkekuluista on esitetty liitetiedossa 2.7. 
² Lisätietoja osakeperusteisista maksuista on esitetty liitetiedossa 1.5. 
 
Henkilöstön määrä 

 2022              2021 

 
Tilikauden

lopussa Keskimäärin
Tilikauden

lopussa Keskimäärin

Yhteensä 2 974 2 954 2 934 2 858
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1.5 Osakeperusteiset maksut 

Laatimisperiaate 

Neleksen avainhenkilöille on myönnetty osakepohjaisia 
kannustinjärjestelmiä. 

Omana pääomana maksettavat osakepalkkiot perustuvat 
Neleksen osakkeen markkinahintaan niiden 
myöntämispäivänä. Ne jaksotetaan henkilöstökuluksi 
vaadituille palvelusvuosille ja vastaavasti omaan pääomaan 
arvonmuutosrahastoihin. Osakkeen käypää arvoa 
laskettaessa on huomioitu Neleksen kurssin historiallinen 
kehitys ja odotettavissa olevat osingot. Koko osakepalkkion 
arvo, mukaan lukien rahaosuus, kirjataan omaan pääomaan.  
Myös rahaosuuden arvo perustuu Neleksen osakkeen 
arvoon myöntämispäivänä. Markkinaperusteisena ehtona 
osakkeen kokonaistuotto, johon myöntämisehdot perustuvat, 
huomioidaan arvioitaessa myönnettävien oman 
pääomanehtoisten instrumenttien käypää arvoa. Tähän 
arvoon perustuva kulu kirjataan riippumatta 
markkinaperusteisten ehtojen täyttymisestä. Palvelus- ja 
muut kuin markkinaperusteiset ehdot huomioidaan 

osakepalkkioiden ennustetun kulun käypää arvoa 
arvioitaessa. 

Käteisvaroina maksettavat palkkiot perustuvat asetettuihin 
suorituskriteereihin. Syntynyt velka arvostetaan myöntämis-
hetkellä ja jaksotetaan henkilöstökuluksi ja muihin velkoihin 
vaadituille palvelusvuosille. Käteispalkkion suorittamiseen 
asti velka arvostetaan sen käypään arvoon kunkin 
reportointikauden päättyessä, ja käyvän arvon muutoksen 
vaikutus kirjataan tulosvaikutteisesti.   

Neles päivittää tilinpäätöshetkellä ennusteensa tulevien 
myönnettävien osakepohjaisten kannustimien määrästä. 
Muutokset edelliseen ennusteeseen jaksotetaan 
henkilöstökuluihin sekä vastaavasti omaan pääomaan ja 
muihin velkoihin.  

 
Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Myönnettävien osakkeiden ja käteisvaroina maksettavien 
palkkoiden määrää arvioidaan aina tilinpäätöksen 
yhteydessä. Arvioinnissa otetaan huomioon muutokset 
Neleksen tulosennusteissa, palkitsemisjärjestelmän piirin 

kuuluvan henkilöstön vaihtuvuus ja muut myönnettävien 
osakkeiden tai käteisvaroina maksettavien palkkioiden 
määrään vaikuttavat tekijät.  

 

Osakepalkitseminen  

Muutos 1.7.2021 osakepalkkiojärjestelmiin 

Neleksen ja Valmetin fuusioon liittyen Neleksen hallitus on 
päättänyt muokata yhtiön pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmien rakenteita. Kaikki kannustinjärjestelmät tullaan 
maksamaan käteisenä ja kannustinjärjestelmien ohjelmia ja 
sitouttamisjaksoja on lyhennetty vastaamaan fuusion 
asettamia aikatauluja. Suhteellisen TSR:n 
(osakkeenomistajien kokonaistuotto) tulosmittaus lopetettiin 
sulautumissuunnitelman julkistamisen yhteydessä 2.7.2021, 
koska katsottiin, että Neleksen osakkeella ei käydä kauppaa 
itsenäisenä osakkeena sulautumisen julkistamisen jälkeen. 
Tulos/osake (EPS)  tulosmittaus lopetettiin 31. joulukuuta 
2021. Muutoksen seurauksena Neles on kirjannut vuodelle 
2021 kiihdytetyn 2,7 miljoonan euron kulukirjauksen, joka on 
myönnettyjen instrumenttien käyvän arvon lisäys.  
 
Tilikaudella 2022 osakepalkkiojärjestelmiin ei ole tehty 
muutoksia. Ehtojen tulosmittaus lopetettiin 2022 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä lukuunottamatta 
palvelusperusteista ehtoa. Käteispalkkioiden maksut on 
suunniteltu tapahtuvan vuosina 2022 ja 2023. 
 

Osakepalkitseminen 2021 alkuperäiset ehdot 

Tammikuussa 2021 perustettiin viivästetty osakepalkkio-
ohjelma (DSUP) ylimmän johdon henkilöille osana DSUP-
palkitsemisrakennetta. Ohjelmassa 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.   

Helmikuussa 2021, myönnettiin PSP 2021–2023 -
osakepalkitsemisohjelma Neleksen johtoryhmän jäsenille. 
Palkkio perustuu Neleksen osakkeen suhteelliseen osakkeen 
kokonaistuottoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS) 
vuosina 2021–2023. Mahdollinen palkkio maksetaan 
ansaintajakson jälkeen vuonna 2023 netto-osakkeina sekä 
rahaosuutena, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot.  

Kesäkuussa 2021 suoritettiin palkkiona DSUP 2018- 2021 
ohjelman perusteella yhteensä 1,4 miljoonaan euroa, 16 
henkilölle. Palkkio suoritettiin hallituksen päätöksen 
mukaisesti käteisenä.   
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2022   

DSUP 2019 - 
ohjelma 

DSUP 2021 - 
ohjelma 

PSP 2020-
2022 -ohjelma 

PSP 2021-2023 
-ohjelma 

Ohjelma   Käteinen Käteinen Käteinen Käteinen 

Myöntämispäivä   15.3.2019 5.1.2021 8.10.2020 4.2.2021 

Muutospäivä  1.7.2021 1.7.2021 1.7.2021 1.7.2021 

Päättymispäivä   13.5.2022 31.3.2023 31.3.2023 31.3.2023 

Edunsaajat tilikauden lopussa 19 36 12 13 

Neleksen johtoryhmä 9 - 12 13 

Muut edunsaajat  10 36 - - 

 
Kirjatut kulut  

 
 
Tuhatta euroa 

DSUP 2019 
- ohjelma

DSUP 2021 -
ohjelma

PSP 2020–
2022 -

ohjelma 

PSP 2021-
2023 -

ohjelma
Yhteensä

2022
Yhteensä

2021
Kirjatut kulut       
Neleksen johtoryhmän jäsenet 5,0 - 48,3 73,1 126,4 4 061,5
Muut edunsaajat 2,2 134,4 - - 136,6    764,5
Kirjatut kulut yhteensä 7,2 134,4 48,3 73,1 263,0 4 826,0
 

1.6 Rahoitustuotot ja -kulut 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021
Rahoitustuotot 

Pankkisaamisten korkotuotot 0,2 0,5
Muut rahoitustuotot 0,0 0,5
Kurssivoitot -0,3 0,0

Rahoitustuotot yhteensä -0,1 1,0
 
Rahoituskulut 

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista lainoista -0,7 -2,9
Korkokulut vuokrasopimusveloista -0,5 -1,9
Muut rahoituskulut -0,6 -1,2

Rahoituskulut yhteensä -1,7 -6,0
 

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -1,9 -5,0
 

1.7 Tuloverot  

Laatimisperiaate 

Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot sisältävät 
kauden veron, joka perustuu tytäryhtiöiden verotettavaan 
tuloon, oikaisuihin koskien edellisten tilikausien veroja sekä 
tuloslaskelmaan kirjattuun laskennallisen veron muutoksen. 
Konsernin laaja tuloslaskelma sisältää veroja eristä, joita on 

kirjattu laajaan tulokseen. Laskennallinen verosaaminen tai -
velka kirjataan, mikäli kirjanpidon ja verotuksen välille syntyy 
väliaikainen ero. Laskennallinen vero kirjataan tosiasiallisesti 
voimassa olevalla verokannalla. 

 
Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Neles on tuloverovelvollinen konsernin eri toimintavaltioissa. 
Verolaskelmia valmistellessaan Neleksen johto joutuu 
tekemään arvioita ja oletuksia tosiasiallisen verokulun tai sen 
lopullisen määrän ollessa vielä epävarma. Neleksen 
tytäryhtiöt ovat vuosittain useiden verotarkastusten 

kohteena. Näiden verotarkastusten osalta kirjataan arvioon 
perustuva verovelka tarkastuksista mahdollisesti aiheutuvista 
lisäveroista. Jos lopputulos näissä tilanteissa poikkeaa 
arvioidusta määrästä, kirjataan muutos tuloveroihin kaudella, 
jolloin päätös saadaan. 
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Tuloverot tuloslaskelmassa 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021
Tilikauden verot -5,5 -18,4
Edellisten tilikausien verot 0,0 7,1
Laskennallisen verosaamisen ja -velan muutos 0,2 -2,8

Tuloverot -5,2 -14,1
 
 

Suomen yhtiöverokannan mukainen tulovero konsernin tuloksesta ennen veroja 
eroaa konsernit i l inpäätöksen tuloveroista seuraavast i 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021 
Tulos ennen veroja 21,4 70,8 
  
Suomen verokannan mukainen vero 20,0 % -4,3 -14,2 
Suomen ja muiden maiden verokantojen eron vaikutus 0,0 -4,2 
Vähennyskelvottomat kulut -1,1 -1,0 
Verovapaat tuotot tai verokannustimet 0,0 0,8 
Ulkomaiset hyvityskelvottomat lähdeverot - -0,4 
Jakamattomista voittovaroista kirjattu laskennallinen verovelka -0,1 -1,1 
Verokantamuutosten vaikutus laskennallisiin veroihin - -0,4 
Laskennalisten verojen uudelleenarviointi 0,6 -2,8 
Edellisten tilikausien verot 0,0 7,1 
Verot käytetyistä vahvistetuista tappioista - 1,9 
Muut  -0,4 0,1 
Tuloverot -5,2 -14,1 
 

1.8 Osakekohtainen tulos 

Laatimisperiaate 

 
Laimentamaton 
 
Laimentamaton tulos/osake on laskettu jakamalla emoyhtiön 
omistajille kuuluva tilikauden tulos liikkeeseen laskettuna 
olleiden osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla, pois 
lukien emoyhtiön hallussa olevat osakkeet. 

 

 
Laimennettu 
 
Laimennettu tulos per osake -tunnusluvun laskennassa 
käsitellään tulevaisuudessa ehdollisesti liikkeelle laskettavia 
osakkeita ulkona olevina, mikäli niiden vaikutus on 
laimentava. 31.3.2022 Neleksellä ei ollut  
laimennusvaikutusta aiheuttavia sopimuksia tai järjestelyjä 
voimassa. 

 

 
Laimentamaton 

1–3/2022 
 Yhteensä 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa 16,1
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (tuhatta) 150 197,9
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,11
 
1–12/2021 
 Yhteensä 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa 56,7
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (tuhatta) 150 197,9
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,38
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Laimennettu 

1-3/2022 
 Yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa 16,1
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (tuhatta) 150 197,9
Laimennettujen osakkeiden lukumäärän painotettu  
keskiarvo tilikauden aikana (tuhatta) 150 197,9
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,11
 

1-12/2021 
 Yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa 56,7
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (tuhatta) 150 197,9
Laimennettujen osakkeiden lukumäärän painotettu  
keskiarvo tilikauden aikana (tuhatta) 150 197,9
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,38
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2 Operatiiviset varat ja velat 

2.1 Nettokäyttöpääoma ja sitoutunut pääoma 

Nettokäyttöpääoma, tasearvo 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021 
Vaihto-omaisuus 201,6 187,0 
Myyntisaamiset 89,6 84,2 
Muut korottomat saamiset 53,1 52,6 
Ostovelat -59,5 -62,8 
Saadut ennakot -29,3 -27,3 
Muut korottomat velat -112,4 -83,6 

Nettokäyttöpääoma 142,9 150,2 
 
Nettokäyttöpääoma, rahavirtavaikutus 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021
Vaihto-omaisuus -11,7 -12,1
Myyntisaamiset -3,4 5,8
Muut korottomat saamiset -2,0 0,2
Ostovelat -4,2 2,5
Saadut ennakot 1,5 -0,7
Muut korottomat velat -1,4 11,5

Nettokäyttöpääoma -21,3 7,2
 
Sitoutunut pääoma 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021
Nettokäyttöpääoma 142,9 150,2
Aineettomat omaisuuserät 111,2 111,5
Aineelliset omaisuuserät 63,8 63,6
Käyttöoikeusomaisuus 45,3 45,8
Pitkäaikaiset sijoitukset 0,2 0,2
Korolliset saamiset 2,3 1,8
Rahat ja pankkisaamiset 129,5 132,4
Verosaamiset, netto 11,3 14,4
Korkovelat, netto -0,2 -0,4

Sitoutunut pääoma 506,4 519,5
 
Sitoutunut pääoma keskimäärin 513,0 499,8
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 23,1 76,8
Tulos verojen jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut 17,9 62,7
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja1, % - 15,4
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen1, % - 12,5
1 Ei sovelleta 3/22, ennen sulautumista toteutuneen oman pääoman jakamisen vuoksi. 
 
Pidempi aikasarja on esitetty kappaleessa Tunnusluvut. 
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Pitkäaikaiset varat si jaintimaan mukaisesti 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021
Suomi 81,1 82,9
Muu Eurooppa 10,2 10,5
Pohjois-Amerikka 44,0 46,0
Etelä- ja Väli-Amerikka 3,4 3,0
Aasia ja Tyynenmeren alue 35,8 36,3
Afrikka ja Lähi-itä 17,8 17,7
Kohdistamattomat erät 39,2 38,4
Yhteensä 231,4 234,9

Yllä esitetyn taulukon pitkäaikaiset varat koostuvat 
aineettomista ja aineellisista omaisuuseristä, 
käyttöoikeusomaisuuseristä, sijoituksista osakkuusyhtiöihin 
ja yhteisyrityksiin, pitkäaikaisista rahoitusvaroista sekä 
muista korottomista pitkäaikaisista varoista. 

Kohdistamattomat erät sisältävät pääosin liikearvoa ja muita 
yrityshankintojen yhteydessä käypään arvoon 
arvostamisessa syntyneitä omaisuuseriä, joita ei ole viety 
tytäryhtiöiden kirjanpitoon. 

 

2.2 Myyntisaamiset 

Laatimisperiaate 

Myyntisaamiset ovat Neleksen liiketoiminnan perusteella 
syntyneitä laskutettuja saamisia asiakkailta. Niiden 
tavanomainen maksuehto on 30–90 päivää, ja ne ovat 
lyhytaikaisia korottomia saamisia. Myyntisaamiset kirjataan 
alun perin arvoon, joka siitä uskotaan perittävän ja 
myöhemmin ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. 
Jos asiakkaalle on poikkeuksellisesti myönnetty yli 360 
päivän maksuehtoja, niihin liittyvät saamiset arvostetaan 
käypään arvoon diskonttaamalla ne nykyarvoonsa. 

Neles saattaa myydä myyntisaamisia. Tällöin 
myyntisaaminen kirjataan pois taseesta, kun siitä on saatu 
suoritus, ja voidaan olla varmoja siitä, että saamiseen liittyvä 
luottotappio- ja muut riskit ovat siirtyneet kolmannelle 
osapuolelle. 

Neles soveltaa odotettavissa olevien luottotappioiden 
kirjaamiseen IFRS 9 -standardin mukaista yksinkertaistettua 

menettelyä, jonka mukaan kaikista myyntisaamisista 
kirjataan koko voimassaoloajalta odotettavissa olevat 
luottotappiot.  

Edellisen vuoden toteutuneiden luottotappioiden 
ikäjakauman ja luonteen sekä lähiajan taloudellisiin näkymiin 
perustuneen analyysin perusteella Neles kirjaa 
erääntymättömistä tai alle 180 päivää erääntyneistä 
myyntisaamisista luottotappiovarausta 0,2 %–5 %. Yli 180 
päivää erääntyneiden myyntisaamisten osalta 
luottotappiovaraus arvioidaan tapauskohtaisesti, sen ollessa 
kuitenkin vähintään 25 % (yli 180 päivää erääntyneet) ja 100 
% (yli 360 päivää erääntyneet), jos saamisella ei ole vakuutta 
tai muuta turvaavaa järjestelyä.  Myyntisaaminen kirjataan 
pois taseesta lopullisena luottotappiona, kun siitä ei 
kohtuudella arvioida saatavan suoritusta. Tällainen tilanne on 
asiakkaan konkurssi, velkasaneeraus tai muu 
maksukyvyttömyydestä indikoiva asiantila. 

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Odotettavissa olevan luottotappion määrän ja ennakoivan 
arvonalentumisvarauksen kirjaaminen perustuu johdon 
parhaaseen arvioon tulevista luottotappiosta. Ne perustuvat 
aikaisempaan kokemukseen luottotappioista sekä 
käytettävissä oleviin taloudellisiin tulevaisuuden ennusteisiin, 
asiakkaiden sijaintiin ja segmenttiin liittyvään tietoon. 
Asiakassaamisia ja niihin liittyvää luottotappioriskiä 
seurataan aktiivisesti liiketoiminnoittain ja maittain, ja 
tarvittaessa tehdään päätöksiä saamisia turvaavista 
toimenpiteistä. Kun luottotappiovarauksen määrää 
arvioidaan tapauskohtaisesti, huomioidaan mahdolliset 
vakuudet tai vakuutukset, asiakkaan taloudellinen tilanne ja 
aikaisempi maksukäyttäytyminen. Tilikaudella 2022 johto on 
käyttänyt harkintaa Venäjän myyntisaamisten 

alaskirjauksessa johtuen Venäjän liiketoiminnalle asetetuista 
pakotteista. 

Covid-19-pandemian vaikutus 

Covid-19-pandemia ei lisännyt toteutuneiden 
luottotappioiden määrää tai merkittäviä viivästyksiä 
myyntisaamisten suorituksissa tilikaudella 2022. Myynnin 
maksuehtoihin ei ole neuvoteltu olennaisia muutoksia.  

Johto toteuttaa sisäisen valvonnan toimenpiteitä seuraamalla 
julkista tietoa asiakkaiden luottokelpoisuudesta ja 
myyntisaamisten ikäjakaumaa. Odotettavissa olevien 
luottotappioiden kirjaamiseen käytetttyyn menetelmään ei ole 
tehty muutoksia luottotappiovarauksen kirjaamisen osalta. 

 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021 

Myyntisaamiset  89,6 84,2 
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Myyntisaamisten alaskir jaukset ikäluokittain  

 31.3.2022 31.12.2021 

Milj. euroa 
Myyntisaamiset,

brutto
joista 

alaskirjattu
Myyntisaamiset, 

brutto 
joista 

alaskirjattu
Erääntymätön 69,3 0,2 61,8 0,2
1–30 päivää 9,5 0,0 11,8 0,1

31–180 päivää 10,0 0,2 9,6 0,5
181–360 päivää 1,5 0,5 2,0 0,6

yli 360 päivää 2,8 2,6 2,5 2,0

Yhteensä 93,1 3,5 87,7 3,5
 
Realisoituneet luottotappiot olivat 0,0 miljoonaa euroa 
(0,6 milj. e vuonna 2021). Lisäksi alaskirjattiin Venäjään 
liittyviä myyntisaamisia 1,9 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. 
Tilikaudella 2022 tehtyjen odotettavissa olevien 
luottotappioiden varausprosenttiasteikko oli seuraava: 

erääntymättömille 0,2 prosenttia, 1–30 päivää erääntyneille 
0,2 prosenttia, 31–180 päivää erääntyneille 2,2 prosenttia, 
181–360 päivää erääntyneille 33,1 prosenttia ja yli 361 
päivää erääntyneille 92,9 prosenttia.  

 
Kirjatut luottotappiot ja arvonalentumisvarauksen muutokset 

Milj. euroa 2022 2021

Kirjatut luottotappiot -1,9 -0,6

  

Kertynyt arvonalentuminen tilikauden alussa 3,5 4,2

Arvonalentumisen muutos 0,0 -0,6

Valuuttakurssivaikutus 0,0 0,0

Kertynyt arvonalentuminen tilikauden lopussa 3,5 3,5
 
 

2.3 Muut saamiset 

Laatimisperiaate 

Muut korottomat saamiset kirjataan taseeseen alkuperäiseen 
käypään arvoonsa, jota voidaan myöhemmin oikaista 

mahdollisella arvonalentumisvarauksella. Tuloslaskelmassa 
varaus kirjataan myynnin ja hallinnon yleiskustannuksiin. 

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Neles kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaisen 
arvonalentumisvarauksen saamisista, joista ei 
todennäköisesti tulla saamaan suoritusta. Neleksen johto 

seuraa aktiivisesti erääntyneiden saamisten määrää 
kansainvälisesti sekä päättää tarvittavista toimenpiteistä. 

 

 31.3.2022 31.12.2021 
Milj. euroa Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Yhteensä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Yhteensä
Siirtosaamiset - 19,0 19,0 - 18,5 18,5
Arvonlisävero- ja  
ennakonpidätyssaamiset - 11,6 11,6 - 10,9 10,9
Eläkevarat 9,7 - 9,7 12,5 - 12,5
Muut saamiset 1,3 8,0 9,2 1,2 8,4 9,7
Johdannaiset - 3,6 3,6 - 1,2 1,2
Korottomat saamiset yhteensä 10,9 42,2 53,1 13,7 38,9 52,7
 
Muihin lyhytaikaisiin korottomiin saamisiin sisältyy 4,8 miljoonaa euroa brasilialaisen tytäryhtiön verohyvityksiä tilikauden 
päättyessä 31.3.2022 (3,8 milj. euroa vuonna 2021), jotka syntyivät hyödykkeiden ja palveluiden toimituksista (ICMS). 
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2.4 Vaihto-omaisuus 

Laatimisperiaate 

Vaihto-omaisuus esitetään keskihintamenetelmällä lasketun 
hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen 
luovutushinnan määräisenä. Hankintamenoon sisällytetään 
ostohinta sekä kuljetus- ja valmistuskustannukset. Itse 
valmistettujen valmiiden tuotteiden kustannukset koostuvat 
välittömistä materiaaleista, palkoista ja sosiaalikuluista, 
alihankinnoista sekä muista välittömistä kuluista. Lisäksi 
tuotantokustannuksiin on kohdistettu tuotannon ja 
projektihallinnon yleiskustannuksia. Todennäköinen 
luovutushinta perustuu hyödykkeen markkina-arvoon 
vähennettynä luovutuksesta syntyvillä kuluilla. 

Vaihto-omaisuuden arvosta on vähennetty arvonalentumis-
varaus, joka kirjataan kuluksi sillä kaudella, jolloin teknisen 
vanhentumisen ja muiden tekijöiden perusteella arvioitu 
varauksen tarpeellisuus on todettu. Arvonalentumisvaraus 
perustuu systemaattiseen ja jatkuvaan vaihto-omaisuuden 
seurantaan. 

Vaihdossa vastaanotetut käytetyt koneet kirjataan vaihto-
omaisuuteen arvioituun vaihtoarvoonsa tai sitä alempaan 
käypään arvoon. 

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 
 

Vaihto-omaisuuden arvostus edellyttää johdon arviointia 
arvonalentumisvarausten osalta sekä ennustettavan 
mahdollisen myyntihinnan ja myynnin kustannusten 
määrittelyn osalta. 
 
Covid-19-pandemian vaikutus 
 
Covid-19-pandemiatilanne ja siitä johtuvat logistiikkahaasteet 
ja komponenttiien puute aiheuttivat tilikausina 2022 ja 2021 
varastojen hallintaan joitakin haasteita, koska toimitukset 
viivästyivät ja on varmistettava saatavuus lisäämällä 
varmuusvarastoja.   

 
Neles on onnistunut pitämään toimitusketjun ja tuotannon 
toiminnassa, lukuun ottamatta tiettyjä väliaikaisia vaikeuksia. 
Neleksellä ei ole suurta riskiä tuotannon keskittymisestä, sillä 
Neleksellä on kansainvälinen toimitusketju ja tuotantoa eri 
maissa. 
 
Johto on lisännyt sisäistä valvontaa vaihto-omaisuuden 
hallinnassa tavoitteena optimoida nettokäyttöpääoman taso 
oikea-aikaisesti. Arvonalentumisvarauksen kirjaamiseen ja 
romuttamiseen käytettyihin menetelmiin ei ole tehty 
muutoksia.

 
 
Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021
Aineet ja tarvikkeet 67,8 63,6
Keskeneräiset tuotteet 23,6 26,1
Valmiit tuotteet 110,2 97,3

Vaihto-omaisuus 201,6 187,0
 
Kuluksi kirjatun vaihto-omaisuuden määrä vuoden 2022 ensimmäisellä neljännäksellä oli 107,8 miljoonaa euroa. (403,6 
miljoonaan euroa vuonna 2021). 
 
Vaihto-omaisuuden arvonlentumisvarauksen muutokset 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021

Tasearvo 1.1.                14,2                13,1   

Valuuttakurssien vaikutus 0,3 0,6   

Lisäykset tilikaudella 0,8 2,9   

Yrityshankinnat 0,1 0,6

Käytetty varaus -0,1 -1,7   

Vähennykset/muut lisäykset 0,0 -1,3

Tasearvo tilikauden lopussa                15,2                  14,2
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2.5 Ostovelat ja muut velat 

Laatimisperiaate 

Ostovelat ja muut korottomat velat ovat pääsääntöisesti 
lyhytaikaisia velkoja, ja niiden käyvät arvot ja kirjanpitoarvot 
ovat likimäärin samat. Korottomien lyhytaikaisten velkojen 

erääntyminen ylittää harvoin kuusi kuukautta. Ostovelkojen 
erääntyminen määräytyy Neleksen ja sen tavarantoimittajien 
välisten yksilöllisten sopimusten pohjalta. 

 

Henkilöstökulut, sisältäen vuosilomakorvaukset, on jaksotettu ja maksetaan paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. 
 

 
 31.3.2022 31.12.2021 

Milj. euroa 
Pitkä-

aikaiset
Lyhyt-

aikaiset Yhteensä
Pitkä-

aikaiset
Lyhyt-

aikaiset Yhteensä

Ostovelat - 59,5 59,5 - 62,8 62,8

  

Muut velat 

Korkovelat - 0,2 0,2 - 0,5 0,5

Henkilöstökuluvelat - 26,5 26,5 - 24,0 24,0

Projektikuluvelat - 0,2 0,2 - 0,3 0,3

Arvonlisävero- ja ennakonpidätysvelat - 36,5 36,5 - 6,1 6,1

Muut velat 0,3 15,7 16,0 0,3 18,0 18,2

Muut velat 0,3 79,0 79,3 0,3 48,8 49,1
 

2.6 Varaukset 

Laatimisperiaate 

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on jonkin 
aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai 
tosiasiallinen velvoite, ja on todennäköistä, että velvoitteen 
täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta, ja sen määrä 
on luotettavasti arvioitavissa.  

Varaukset, joihin liittyvien kassatapahtumien odotetaan 
toteutuvan yli vuoden kuluttua kirjausajankohdastaan, 
diskontataan nykyarvoonsa. Nykyarvo päivitetään tulevissa 
tilinpäätöksissä. 

Takuuvaraukset 

Neles myöntää erilaisia tuotetakuita, joissa yleensä taataan 
toimitetun tuotteen tietty suoritustaso takuuaikana sekä 
tietyllä ajanjaksolla suoritettavat huoltopalvelut. 
Jaksotettavien takuukustannusten määrä arvioidaan 
aikaisemmin toimitettujen standardituotteiden ja -palveluiden 
toteutuneiden takuukustannusten perusteella. Takuuaika on 
yleensä 12 kuukautta hyväksytystä toimituksesta. 
Takuuvarauksen riittävyyttä arvioidaan säännöllisin väliajoin 
projektikohtaisesti. 

Uudelleenjärjestely- ja toiminnan sopeuttamiskustannukset 

Uudelleenjärjestely- ja toiminnan sopeuttamiskustannuksista 
tehdään varaus vasta johdon hyväksyttyä virallisen sitovan 
suunnitelman ja aloitettua suunnitelman toimeenpanon. 
Irtisanomiskulut kirjataan, kun henkilöstölle tai henkilöstön 
edustajille on riittävän yksityiskohtaisesti ilmoitettu aiotuista 

toimenpiteistä, ja asiaan liittyvät korvaukset ovat luotettavasti 
arvioitavissa. Varaukseen sisällytetään kustannukset, jotka 
syntyvät joko tehdyn suunnitelman välittömänä seurauksena 
tai jotka liittyvät sitoumukseen, josta ei ole enää odotettavissa 
taloudellista hyötyä tai tällaisen sopimuksen peruuttamiseen.  

Uudelleenjärjestely- ja toiminnan sopeuttamiskustannukset 
kirjataan hankinnan ja valmistuksen tai myynnin ja hallinnon 
kuluihin riippuen kustannusten luonteesta. 
Uudelleenjärjestely- ja toiminnan sopeuttamiskustannuksiin 
voi sisältyä myös muita johdon hyväksymän suunnitelman 
toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia, kuten 
arvonalentumisia, jotka raportoidaan liiketoiminnan muissa 
tuotoissa ja kuluissa nettona. 

Ympäristövelvoitteet 

Ympäristöön liittyvät varaukset kirjataan silloin, kun 
aikaisemman tapahtuman seurauksena on syntynyt 
olemassa oleva velvoite, ja kun kustannusten toteutuminen 
on todennäköistä, ja niiden määrä voidaan arvioida 
luotettavasti. Varauksen määrää voidaan myöhemmin 
korjata tietojen tarkentuessa tai olosuhteiden muuttuessa. 
Muilta osapuolilta saatavat korvaukset merkitään taseeseen 
erillisenä saatavana silloin, kun niiden saamista voidaan 
pitää varmana. 

.
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Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Varausten määrittäminen edellyttää johdon arviointia 
olemassa olevan velvoitteen täyttämiseen vaadittavista 
kustannuksista tai mahdollisten oikeudenkäyntien 

lopputulosten ennakointia. Lopulliset kustannukset ja niiden 
ajoittuminen voivat poiketa alkuperäisen varauksen arviosta 
johtuen tulevaisuuden kehityksestä ja tapahtumista. 

 

Varaukset 

 31.3.2022 31.12.2021 

Milj. euroa 
Pitkä-

aikaiset
Lyhyt-

aikaiset Yhteensä
Pitkä-

aikaiset
Lyhyt-

aikaiset Yhteensä

Takuukustannukset - 6,7 6,7 - 6,6 6,6

Uudelleenjärjestelykulut 0,1 0,7 0,8 0,1 0,9 0,9

Ympäristö- ja tuotevastuut - - - - - -

Muut varaukset ¹ 1,9 4,2 6,1 1,9 3,7 5,6

Yhteensä 2,0 11,6 13,6 2,0 11,2 13,1
 
¹ Sisältää oikeudenkäynteihin ja henkilöstöön liittyviä varauksia. 
 
Varausten muutokset 

2022 
 
Milj. euroa 

Takuu- 
varaukset 

Uudelleenjärjestely-
varaukset

Ympäristö- ja 
tuotevastuut

Tasearvo 1.1. 6,6 0,9 -
Valuuttakurssien vaikutus 0,0 0,0 -
Lisäykset tilikaudella 1,0 -  -

Käytetty varaus -1,0 -0,2 -

Tasearvo 31.3. 6,7 0,8 -
 
2021 
 
Milj. euroa 

Takuu- 
varaukset 

Uudelleenjärjestely-
varaukset

Ympäristö- ja 
tuotevastuut

Tasearvo 1.1. 5,7 0,7 -
Valuuttakurssien vaikutus 0,0 0,0 -
Lisäykset tilikaudella 3,7 0,8  -

Käytetty varaus -2,8 -0,6 -

Tasearvo 31.12. 6,6 0,9 -
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2.7 Eläkevelvoitteet 

Laatimisperiaate 

Neleksellä on eri toimintamaissaan paikallisten säännösten 
ja käytäntöjen mukaisia eläkejärjestelyjä. Neleksellä on sekä 
maksupohjaisia että etuuspohjaisia järjestelyjä. Tietyissä 
maissa eläkejärjestelmät ovat etuuspohjaisia sisältäen 
vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet, henkivakuutuksiin 
liittyvät etuudet sekä muut työsuhteen päättymisen jälkeiset 
etuudet, kuten terveydenhuolto ja irtisanomiskorvaukset. 

Etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä eläke-etuus perustuu 
useimmiten palvelusvuosien määrään sekä viimeisten 
palvelusvuosien palkkatasoon. Järjestelyt rahoitetaan 
yleensä vakuutusyhtiöille tai säätiöille suoritettavilla 
maksuilla, jotka määräytyvät vakuutusmatemaattisten 
laskelmien mukaan. Muut järjestelyt ovat rahastoimattomia, 
jolloin Neles maksaa etuudet suoraan niiden erääntyessä. 
Kaikkia järjestelyjä säätelevät paikalliset verolait ja muu 
lainsäädäntö. 

Kun kyseessä on etuuspohjainen järjestelmä, velaksi 
kirjattava vastuu on eläkevelvoitteiden tilinpäätöshetken 
nykyarvon ja varojen käyvän arvon nettomäärä. 
Riippumattomat vakuutusmatemaatikot laskevat ennakoituun 
etuusyksikkömenetelmään perustuvan eläkevelvoitteen 

määrän IAS 19R:n mukaisesti. Eläkevelvoitteen nykyarvo 
määritetään diskonttaamalla tulevaisuuden rahavirrat 
yritysten liikkeellelaskemien korkealaatuisten 
joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoon perustuvalla 
korkokannalla. Lainat, joiden korkoa käytetään, on laskettu 
liikkeeseen samassa valuutassa kuin maksettavat etuudet ja 
erääntyvät suunnilleen samaan aikaan kuin vastaava 
eläkevelvoite. Eläkemenot ja muut henkilöstön eläkkeelle 
siirtymiseen liittyvät menot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi 
henkilöstön palvelusvuosien mukaan jaksotettuina. 
Nettokorko sisällytetään tuloslaskelmassa rahoitustuottoihin 
ja -kuluihin. Historialliseen kehitykseen, 
vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteiden muutoksiin 
perustuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan 
muiden laajan tuloslaskelman erien kautta omaan pääomaan 
sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Aiempaan 
työsuoritukseen liittyvät menot kirjataan välittömästi 
tuloslaskelmaan. 

Suoritukset maksuperusteisiin ja usean työnantajan 
järjestelyihin sekä vakuutettuihin eläkejärjestelyihin kirjataan 
kuluksi maksuvelvoitteen syntymishetkellä. 

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Eläkevelvoitteen tilinpäätöshetken nykyarvon määrittäminen 
perustuu vakuutusmatemaattisiin laskelmiin, joissa käytetään 
useita oletuksia, kuten diskonttokorko, sijoitettujen varojen 
odotettu tuotto, palkka- ja eläkeindeksien kehitys ja muut 
vakuutusmatemaattiset tekijät. Tästä johtuen tilinpäätökseen 
kirjattu eläkevelvoitteen määrä sekä arvioidut tulevat 
suoritukset eläkerahastoihin ovat herkkiä muutoksille. 
Vakuutusmatemaattisten oletusten poikkeamat ja oletuksissa 
tapahtuvat muutokset aiheuttavat voittoja tai tappioita, jotka 
kirjataan laajan tuloksen eriin. Herkkyysanalyysi 
etuuspohjaisen velvoitteen osalta on esitetty taulukoissa.  

Neleksen rahastoituihin eläkejärjestelyihin kuuluvia varoja 
hallitaan ulkopuolisten rahastojen kautta. Varojen 

allokaatiota tarkastellaan säännöllisin väliajoin Neleksen 
eläkejärjestelyistä vastaavien tahojen toimesta paikallisen 
lainsäädännön, asiantuntijoiden neuvojen ja Neleksen 
konsultoinnin perusteella sekä hyväksyttävissä olevan riskin 
määrän mukaisesti. 

Covid-19-pandemian vaikutus 
 
Covid-19 pandemia on vaikuttanut kaikkiin käytettyihin 
oletuksiin, joista diskonttokorolla on merkittävin vaikutus 
eläkevelvoitteen nykyarvoon.

 

Neleksen eläkevelvoitteet ja muut työsuhteen 
päättymisen jälkeiset velvoitteet 

Neleksen taloudellisesti merkittävimmät järjestelyt ovat 
Yhdysvaltojen ja Saksan eläkejärjestelyt, joiden osuus on 
Neleksen eläkevastuista 98 % ja eläkevaroista lähes 100 %. 
Yhdysvaltojen rahastoitu eläkejärjestelysuunnitelma on 
suljettu uusille tulokkaille ja etujen karttumiselle 
tulevaisuudessa. Sen vuotuiset rahoitusarvioinnit suoritetaan 
paikallisten periaatteiden mukaisesti sen selvittämiseksi, 

tarvitaanko käteisrahoitusosuuksia. Koska suunnitelma on 
ollut ylijäämäinen viime vuosina, maksuja ei ole ollut vuosina 
2022 ja 2021. Yhdysvaltoihin sisältyviin velvoitteisiin sisältyy 
myös rahastoimaton eläkejärjestely ja lykätty 
korvausjärjestely, joista lykätty korvausjärjestely tullaan 
maksamaan edunsaajille Neleksen fuusion täytäntöönpanon 
seurauksena. Neleksen etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 
muissa maissa sisältävät määrältään vähäisempiä 
eläkejärjestelyjä sekä kertasuorituksia, jotka maksetaan 
palvelussuhteen päättyessä ja eläkkeelle siirtyessä. 
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Velvoit teen nykyarvon muutokset 

 

 
Etuus- 

pohjainen 
velvoite 

Järjestelyyn 
kuuluvien 

varojen 
käypä arvo 

Etuus- 
pohjainen 

nettovelvoite 
(vara-/velka+) 

Etuus- 
pohjainen 

velvoite 

Järjestelyyn 
kuuluvien 

varojen 
käypä arvo 

Etuus- 
pohjainen  

nettovelvoite  
(vara-/velka+) 

Milj. euroa  2022 2022 2022 2021 2021 2021 
1.1.  91,6 -82,8 8,8 91,5 -81,3 10,3 
 Oikaisut yritysjärjestelystä  - - - - - - 

 Muutos järjestelyn laajuudessa   - - - - - - 
Tuloslaskelmaan kirjatut erät        

Työsuoritukseen perustuva meno  0,2 - 0,2 1,3 - 1,3 
Aiempaan työsuoritukseen  
perustuva meno  - - - - - - 
Velvoitteiden täyttäminen  - - - -0,1 0,1 - 
Hallintokulut  - - - - - - 
Korkokulut  0,5 -0,5 0,0 1,7 -1,8 -0,1 
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot / tappiot  - - - 0,2 -0,2 - 

Tuloslaskelmaan kirjatut yhteensä  0,7 -0,5 0,2 3,1 -1,9 1,2 
         

Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut        

Uudelleen määrittämisestä johtuvat  
voitot (-) / tappiot (+)        

Taloudellisten oletuksien muutoksista 
johtuvat vakuutusmatemaattiset 
voitot/tappiot  -7,8 - -7,8 -3,5 - -3,5 
Demografisten oletusten muutoksista 
johtuvat vakuutusmatemaattiset  
voitot/tappiot  - - - 0,3 - 0,3 
Kokemusperäisistä tarkistuksista 
johtuvat vakuutusmatemaattiset 
voitot/tappiot  0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 
Järjestelmään kuuluvien varojen tuotto 
(pois lukien tuloslaskelmaan kirjatut 
korkokulut)  - 7,9 7,9 - 1,8 1,8 
Kurssierot  1,7 -1,7 0,0 6,4 -6,4 0,0 

Laajaan tuloslaskelmaan  
kirjatut yhteensä  -6,0 6,3 0,2 3,3 -4,6 -1,3 
Työnantajan suorittamat maksut   -0,5 -0,5 - -1,4 -1,4 

Työnantajan suorittamat etuudet  -0,5 0,5 - -1,5 1,5 - 
Maksetut etuudet  -1,3 1,3 - -4,8 4,8 - 
Tilikauden lopussa   84,4 -75,8 8,5 91,6 -82,8 8,8 
        
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo  66,7 - 66,7 70,5 - 70,5 
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo  - -75,8 -75,8 - -82,8 -82,8 
Rahastoitu määrä  66,7 -75,8 -9,1 70,5 -82,8 -12,4 
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo  17,7 - 17,7 21,2 - 21,2 

Eläkevelvoite, netto   84,4 -75,8 8,5 91,6 -82,8 8,8 

  josta esitetty taseessa varoina    -9,7   -12,5 

  josta esitetty taseessa velkoina    18,2   21,3 
 
Saksan eläkejärjestelyiden velka oli 8,2 miljoonaa euroa 
(11,0 milj. e) ja Yhdysvaltojen eläkejärjestelyjen ylijäämä 1,4 
miljoonaa euroa (4,0 milj. e). Maaliskuun 2022 lopussa 
etuuspohjaisen velvoitteen keskimääräinen duraatio on 
Saksassa 27 vuotta ja Yhdysvalloissa 9 vuotta. 

Tilikaudella 2022 Neles maksoi 0,5 miljoonaa euroa 
etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden maksuja. 
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Jär jestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021
Listatut 

Osakkeet 8,3 8,9
Joukkovelkakirjat 66,9 73,3

Listaamattomat 

Kiinteistöt 0,2 0,2
Käteisvarat 0,4 0,4
Yhteensä 75,8 82,8
 
Lopputilityshetkellä 31.3.2022 varoja ei ole sijoitettu 
tytäryhtiöihin tai kiinteistöihin, joissa konsernin yhtiöt toimivat.  
 
Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 

% 
Saksa

2022
Yhdysvallat

2022
Saksa
2021

Yhdysvallat
2021

Diskonttokorko 1,90% 3,43% 0,80% 2,60%
Tuleva palkkojen korotus  2,50% n/a 2,50% 3,50%
Tuleva eläkkeiden korotus 1,75% n/a 1,75% 3,00%
Inflaatioprosentti n/a n/a 1,75% 3,00%
 
Elinajanodotus 

Pitkäikäisyys 65-vuotiaana Saksa
2021

Yhdysvallat
2021

Tämänhetkinen ikä 
45 vuotta, mies 23,2 22,1
45 vuotta, nainen 26,1 24,0
65 vuotta, mies 20,5 20,6
65 vuotta, nainen 23,9 22,6

 
Etuuspohjaisten järjestelyiden piiriin kuuluvien henkilöiden 
laskettu elinikä perustuu vuosittain päivitettäviin paikallisiin 

kuolevuustaulukoihin.   
  

 
Herkkyysanalyysi 
 
Vaikutus eläkevelvoitteeseen, muutos oletuksessa, lisäys (+)/vähennys (-) 
 
 2021  
Milj. euroa Saksa Yhdysvallat
0,25 % lisäys diskonttokorossa -0,8 -1,5
0,25 % vähennys diskonttokorossa 0,8 1,6
0,25 % lisäys palkkojen korotukseen 0,0 0,0
0,25 % vähennys palkkojen korotukseen 0,0 0,0
0,25 % lisäys eläkkeisiin 0,2 0,0
0,25 % vähennys eläkkeisiin -0,2 0,0
Yhden vuoden lisäys elinajanodotteeseen  0,4 2,6
 
Herkkyysanalyysi kuvaa etuuspohjaisen velvoitteen arvoa 
yhden muuttujan muuttuessa ja samalla muiden oletusten 
pysyessä vakiona vuoden 2021 lopun tilanteessa. 
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Tulevien eläkemaksujen erääntyminen, nimell ismaksut 

Milj. euroa 2021
Erääntyminen 

vuosi 1 5,7
vuosi 2 5,7
vuosi 3 5,6
vuosi 4 5,4
vuosi 5 5,4
vuodet 6–10 25,0

 
Lisäyksenä vuoden 2021 lopun eläkemaksujen erääntymiseen 
Yhdysvaltojen lykätty korvausjärjestely 5,4 miljoonaa euroa 

tullaan maksamaan vuoden 2022 aikana edunsaajille 
Neleksen fuusion täytäntöönpanon seurauksena. 

 

2.8 Laskennalliset verosaamiset ja -velat 

Laatimisperiaate 

Laskennallinen verosaaminen tai -velka kirjataan verotuksen ja 
kirjanpidon väliaikaisesta erosta käyttäen tulevaisuudessa 
tosiasiallisesti voimassa olevaa verokantaa. Väliaikainen ero 
voi liittyä varauksiin, poistoeroihin, vaihto-omaisuuden ja 
myyntisaamisten arvostamiseen, eläkejärjestelyihin tai 
verotuksessa vahvistettuihin tappioihin. Laskennallinen 
verovelka kirjataan aina täysimääräisesti ja laskennallinen 
verosaaminen vain niiltä osin, kun voidaan olettaa verotettavaa 

tuloa syntyvän tulevaisuudessa, jota kohtaan laskennallinen 
verosaaminen voidaan hyödyntää. Laskennallinen vero 
voidaan netottaa taseessa, mikäli se kohdistuu samaan 
veronsaajaan. Laskennallisten verosaamisten määrän 
realisoitumista arvioidaan kunkin raportointikauden lopussa. 
Jos verotettavan tulon kertyminen on epätodennäköistä eikä 
laskennallista verosaamista pystytä hyödyntämään, sen 
kirjanpitoarvoa alennetaan.

 

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Päättäessään laskennallisten verojen kirjaamisesta Neleksen 
johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia tytäryhtiöiden 
tulevien vuosien operatiivisen toiminnan tuloksesta ja 
verotettavasta tulosta, mahdollisuuksista hyödyntää 
verotappiot sekä mahdollisista muutoksista niiden valtioiden 
verolainsäädännöissä, joissa Neles operoi. Ulkomaisten 
tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista on kirjattu 
laskennallinen verovelka vain, jos Neleksen johto on päättänyt 

jakaa voittovaroja tulevina vuosina, ja voitonjako tulee olemaan 
veronalaista. Koska veroseuraamukset ovat hankalasti 
arvioitavissa, laskennallisia verosaamisia tai -velkoja voidaan 
joutua oikaisemaan tulevina vuosina, millä tulee olemaan 
vaikutusta tilikauteen, jolloin tätä koskeva päätös tehdään. 
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Laskennall is ten verosaamisten ja -velkojen täsmäytys 

2022 
 
Milj. euroa 1.1.

Kirjattu 
tulos-

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan
Kurssierot ja 
konsernierät 31.3. 

Laskennalliset verosaamiset  
Vahvistetut tappiot 2,7 0,7 - 0,3 3,8 
Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät 3,5 -0,1 - 0,0 3,5 
Vaihto-omaisuus 6,5 0,5 - 0,2 7,2 
Varaukset 2,2 0,1 - 0,1 2,4 
Jaksotuserot 0,4 -0,1 - 0,0 0,3 
Eläkejärjestelyt 0,0 - - - 0,0 
Muut 4,2 -0,9 - -0,3 3,0 
Laskennallinen verosaaminen yhteensä 19,4 0,3 - 0,4 20,1 
Netotettu laskennallisesta verovelasta -3,5 - - - -3,5 

Laskennallinen verosaaminen, netto 15,9 0,3 - 0,4 16,6 
  
Laskennallinen verovelka  

Hankintamenon kohdistaminen 2,2 -0,1 - - 2,1 
Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät 2,4 0,0 - 0,1 2,5 
Jakamattomiin voittovaroihin liittyvät 1,6 0,1 - - 1,7 
Muut 0,9 0,0 - - 1,0 
Laskennallinen verovelka yhteensä 7,0 0,0 - 0,1 7,2 
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -3,5 - - - -3,5 

Laskennallinen verovelka, netto 3,5 0,0 - 0,1 3,7 
  

Laskennalliset verot, nettosaatava 12,5 0,2 - 0,3 13,0 
 
 
2021 
 
Milj. euroa 1.1.

Kirjattu 
tulos-

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan
Kurssierot ja 
konsernierät 31.12. 

Laskennalliset verosaamiset  
Vahvistetut tappiot 7,2 -4,8 - 0,2 2,7 
Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät 2,2 1,3 - 0,0 3,5 
Vaihto-omaisuus 5,3 0,9 - 0,4 6,5 
Varaukset 2,0 0,2 - 0,1 2,2 
Jaksotuserot 1,3 -0,2 - -0,7 0,4 
Eläkejärjestelyt 0,6 -0,1 -0,3 -0,2 0,0 
Muut 3,1 1,1 0,0 -0,1 4,2 
Laskennallinen verosaaminen yhteensä 21,7 -1,7 -0,3 -0,3 19,4 
Netotettu laskennallisesta verovelasta -3,8 - - - -3,5 

Laskennallinen verosaaminen, netto 17,9 -1,7 -0,3 -0,3 15,9 
  
Laskennallinen verovelka  

Hankintamenon kohdistaminen 2,1 0,1 - - 2,2 
Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät 2,3 0,1 - 0,0 2,4 
Jakamattomiin voittovaroihin liittyvät 0,5 1,0 - 0,1 1,6 
Muut 1,6 0,0 - -0,7 0,9 
Laskennallinen verovelka yhteensä 6,5 1,3 - -0,7 7,0 
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -3,8 - - - -3,5 

Laskennallinen verovelka, netto 2,7 1,3 - -0,7 3,5 
  

Laskennalliset verot, nettosaatava 15,2 -3,0 -0,3 0,5 12,5 

Laskennallinen verovelka tytäryhtiöiden jakamattomista 
voittovaroista kirjataan, jos osingonjakoa pidetään 
todennäköisenä lähitulevaisuudessa, ja siitä aiheutuu 
veroseuraamusta. Lopputilityshetkellä ei ole olennaisia 

jakamattomia voittovaroja, joista laskennallinen verovelka 
olisi kirjaamatta.   
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3 Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät 

3.1 Liikearvo ja muut aineettomat omaisuuserät  

Laatimisperiaate 

Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan 
rajoittamattomat aineettomat omaisuuserät 

Liikearvo edustaa määrää, jolla yrityshankintojen 
hankintahinta ylittää hankintojen yhteydessä yksilöityjen ja 
allokoimattomien varojen ja tunnistettujen velkojen 
nettomäärän sekä mahdollisen aikaisemmin omistetun 
määräysvallattoman omistajan osuuden. Neles-konserni on 
yksi toimintasegmentti, joka koostuu kolmesta rahavirtaa 
tuottavasta yksiköstä (CGU), Equipment (VEQ), Service 
(VSE) ja Valve Controls (VCO). Neles-toimintasegmentissä 
liikearvo vaikuttaa tuleviin kassavirtoihin, jotka on integroitu 
kaikkiin rahavirtaa tuottaviin yksiköihin, ja kohdistetaan sen 
vuoksi näiden rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmään 
muodostaen Neles-konsernin. Liikearvon tasearvoa 
testataan vähintään vuosittain laskemalla Neles-konsernille 
sen käyttöarvo. Aiemmin kirjattuja liikearvon 
arvonalentumisia ei palauteta. 

Muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista 
omaisuuseristä, kuten brändien arvosta, ei kirjata poistoja. 
Niiden arvoa testataan vuosittaisen 
arvonalentumistestauksen yhteydessä. Aiemmin kirjatut 
arvonalennukset palautetaan vain tasearvoon, joka 
omaisuuserällä olisi ollut, jos arvonalennusta ei olisi kirjattu. 

Muut aineettomat omaisuuserät 

Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajalliset aineettomat 
omaisuuserät, kuten tavaramerkit, patentit, lisenssit, 
tietojärjestelmät tai yrityshankinnassa allokoitu 
asiakassuhteet ja tilauskanta, arvostetaan taseessa 
alkuperäiseen hankintahintaan vähennettynä kertyneillä 
poistoilla tai arvonalennuksilla. 

Aineettomien omaisuuserien poistoajat 

Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajalliset aineettomat 
omaisuuserät poistetaan tasapoistoin todennäköisinä 
taloudellisina vaikutusaikoinaan seuraavasti: 

Patentit ja lisenssit 5–10 vuotta 
Tietojärjestelmät 3–5 vuotta 
Teknologia  3–20 vuotta 
Asiakassuhteet  3–20 vuotta 
Muut aineettomat omaisuuserät <1–20 vuotta 

Todennäköisiä taloudellisia vaikutusaikoja tarkistetaan 
vuosittain, ja jos ne poikkeavat merkittävästi aikaisemmista 
ennusteista, poistosuunnitelmaa tarkistetaan vastaavasti. 
Tasearvoja tarkistetaan myös silloin, kun sisäiset tai ulkoiset 
tapahtumat tai olosuhteet viittaavat siihen, että 
omaisuuserien arvo olisi alentunut. Aikaisemmin kirjattu 
arvonalennus saatetaan palauttaa, jos olosuhteissa on 
tapahtunut merkittävä parannus. Palautus kirjataan vain 
tasearvoon, joka olisi ollut, jos arvonalennusta ei olisi kirjattu. 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan pääsääntöisesti 
kuluksi ja ne muodostuvat palkoista, hallinnon 
yleiskustannuksista, aineettomien ja aineellisten 
omaisuuserien poistoista. Olennaiset tuotekehityskulut, jotka 
täyttävät IAS 38:n aktivointiedellytykset, kirjataan taseeseen 
ja poistetaan kyseisen teknologian todennäköisen 
taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. 
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Li ikearvo ja muut aineettomat omaisuuserät 

2022 
 
Milj. euroa Liikearvo

Patentit ja 
lisenssit

Tieto-
järjestelmät

Muut 
aineettomat 

omaisuuserät

Aineettomat 
omaisuuserät 

yhteensä
Hankintameno 1.1. 85,6 0,7 22,0 39,8 148,1

Kurssierot 0,2 0,0 0,2 0,6 0,9
Investoinnit - 0,0 0,0 0,6 0,6
Siirrot erien välillä - - 1,2 -1,2 -

Hankintameno 31.3. 85,9 0,8 23,4 39,7 149,7
  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -0,2 -18,6 -17,8 -36,7

Kurssierot - 0,0 -0,1 -0,2 -0,3
Muut muutokset - - - 0,0 0,0
Tilikauden poisto - -0,1 -0,4 -1,1 -1,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.3. - -0,3 -19,1 -19,0 -38,5
  

Tasearvo 31.3.  85,9 0,5 4,2 20,7 111,2
 
2021 
 
Milj. euroa Liikearvo

Patentit ja 
lisenssit

Tieto-
järjestelmät

Muut 
aineettomat 

omaisuuserät 

Aineettomat 
omaisuuserät 

yhteensä
Hankintameno 1.1. 57,3 0,7 21,0 27,6 106,5

Kurssierot 3,1 0,0 0,3 0,7 4,2
Yrityshankinnat 25,1 - 0,1 9,4 34,5
Investoinnit - 0,2 0,7 2,5 3,4
Siirrot erien välillä - - 0,3 -0,3 0,0
Muut muutokset 0,2 -0,2 -0,5 0,0 -0,5

Hankintameno 31.12. 85,6 0,7 22,0 39,8 148,1
  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -0,2 -17,5 -15,0 -32,6

Kurssierot - 0,0 -0,3 -0,1 -0,5
Muut muutokset - 0,2 0,5 -0,2 0,5
Arvonalentumistappio - - - -0,3 -0,3
Tilikauden poisto - -0,2 -1,3 -2,1 -3,7
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12. - -0,2 -18,6 -17,8 -36,7
  

Tasearvo 31.12.  85,6 0,5 3,3 22,0 111,5
 

Arvonalentumistestaus 

Laatimisperiaate 

Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan 
rajoittamattomat aineettomat omaisuuserät testataan 
arvonalentumisen osalta vähintään vuosittain. 
Arvonalentumistestaus tehdään Neles-konsernin tasolla. Jos 
tasearvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan 
arvonalentumistappio tuloslaskelmaan. Liikearvon 
arvonalentumista ei palauteta. Neles-konserni kohdistaa 
liikearvon testattavaksi Neles-konserniin, joka muodostuu 
kolmen rahavirtaa kerryttävän yksikön ryhmästä, Equipment, 
Service ja Valve Controls. 

 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu 
käyttöarvolaskelmiin, joissa tulevaisuuden arvioidut 
rahavirrat diskontataan nykyarvoon. Rahavirrat perustuvat 
kuluvan vuoden viimeisen kvartaalin ennusteeseen, 
seuraavan vuoden budjettiin ja sitä seuraavien kolmen 
vuoden strategiaan. Tämän jälkeisten pitkän aikavälin 
rahavirtojen määrittäminen perustuu terminaaliarvoon. 
Terminaalijakson kasvuprosentin katsotaan johdon arvion 
mukaan heijastavan testattavien liiketoimintojen pitkän 
aikavälin kasvua. Arvioiduissa rahavirroissa otetaan 
huomioon normaalitasoiset ylläpitoinvestoinnit, mutta 
investointeja tai yrityshankintoja, jotka laajentaisivat 
merkittävästi Neleksen liiketoimintaa, ei huomioida. 
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Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Käyttöarvolaskelmat sisältävät useita johdon arvioita sekä 
oletuksia ja ovat siksi alttiita muutoksille. Laskelmien 
tekeminen edellyttää johdon arvioita testattavien yksiköiden 
liiketoiminnan tulevasta markkinakysynnästä, hinta- ja 
voittomarginaalikehityksestä sekä tehostamistoimien 
mahdollisista vaikutuksista. Tehostamistoimenpiteiden 
tuomien hyötyjen ja säästöjen arviointi vaatii lähtökohtaisesti 
huolellista harkintaa. Neleksen johto on tehnyt arvioita 
myynnin kasvusta ja EBITDA:n kehittymisestä 
ennustekaudelle kuin myös määrittänyt käytetyn 
diskonttokoron. Rahavirtojen nykyarvot on laskettu käyttäen 
Neleksen laskemia pääoman keskimääräisen kustannuksen 
(WACC) arvoja. WACC-laskelmat sisältävät arvioita muun 
muassa beta-kertoimen, verrokkiyhtiöiden ja 
pääomarakenteen määrittämisessä. 

Neles tekee arvonalentumistestaukset vuosittain, tai kun on 
viitteitä tapahtumista tai olosuhteista, jotka saattaisivat 
aiheuttaa arvonalentumista. Tyypillisiä tällaisia tapahtumia 
ovat merkittävät ja pysyvät muutokset kansainvälisten 
markkinoiden kehityksessä tai poliittisissa ympäristöissä, 
merkittävästi ennustettua heikompi kannattavuuden 
kehittyminen tai merkittävät muutokset Neleksen 
strategisissa painopistealueissa. Ukrainan sodan vuoksi 
Venäjää kohtaan asetetut taloudelliset pakotteet ovat 
edellyttäneet erityistä johdon harkintaa tilikaudella 2022. 

Aineettomien omaisuuserien todennäköisiä taloudellisia 
vaikutusaikoja tarkistetaan vuosittain. Yrityskaupat ja 

toiminnan uudelleenjärjestelyt tyypillisesti aiheuttavat 
tarpeen uudelleenarvioida aineettomien omaisuuserien 
tasearvoja ja jäljellä olevia poistoaikoja. Kun aineeton 
omaisuuserä arvostetaan käypään arvoon myynnin kuluilla 
vähennettynä, myyntihinta ja omaisuuserän myyntikuntoon 
saattamisen kustannukset perustuvat johdon arvioon. 

Yrityshankinnan yhteydessä Neles käyttää ensisijaisesti 
saatavilla olevia markkina-arvoja allokoidessa hankittuja 
nettovaroja. Kun markkina-arvoja ei ole saatavilla, arvostus 
perustuu omaisuuserän arvioituun käyttöarvoon. 
Arvonmääritys perustuu tällöin omaisuuserän arvioituun 
suorituskykyyn ja ennustettuun tulontuottamiskykyyn. 
Muutokset Neleksen liiketoiminnan painopistealueissa 
vaikuttavat näihin arvioihin. 

Covid-19-pandemian vaikutus 

Covid-19-pandemian aikana maailmantalouteen liittyvät 
epävarmuustekijät ja riskit ovat pysyneet korkeina, ja tulevien 
pitkän aikavälin kassavirtojen ennustaminen on edelleen 
vaikeaa. Lopputilityksessä 2022 arvonalentumistesti 
perustuu vuoden 2021 aikana tarkistettuihin strategialukuihin 
ja vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä päivitettyyn 
budjettiin vuodelta 2022, jossa on otettu huomioon Covid-19-
pandemiaan liittyvät epävarmuustekijät ja muut 
markkinaympäristön muutokset.  

 

 

Arvonalentumistestaus tilikaudella 2022 

31.3.2022 liikearvon määrä oli yhteensä 85,9 miljoonaa euroa. 
Arvonalentumistestaus on laadittu vuositilinpäätöksen 2021 
yhteydessä ja tilikaudelle 2021 laadittua yksityiskohtaista 
laskelmaa kerrytettävissä olevalle rahamäärälle on käytetty 
arvonalentumistestauksessa lopputilityksessä 31.3.2022. 

Neles-konsernin testattavat varat ja velat eivät ole merkittävästi 
muuttuneet vuositilinpäätöksen 2021 testauksen jälkeen. 
Muutos testattavissa nettovaroissa on -1,0 % lopputilityksen 
31.3.2022 ja vuoden 2021 testauksen välillä. 
Vuositilinpäätökseen 2021 laaditussa 
arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä 
ylitti merkittävästi liikearvon ja muiden testattujen 
omaisuuserien tasearvot. 

Johto on analysoinut vuositilinpäätöksen 2021 kerrytettävissä 
olevaa rahamäärää koskevan laskelman laatimisen jälkeen 
toteutuneita tapahtumia ja olosuhteiden muutoksia arvioimalla 
muutoksia käyttöarvolaskelmissa käytettyihin rahavirtoihin ja 
diskonttokorkoon. Merkittävimmät muutokset ovat 

taloudellisen ennusteen päivitys vuodelle 2022 ja 
markkinakorkojen muutos. 

Johto on päivittänyt vuoden 2022 taloudellisen ennusteen 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Ennusteessa on 
otettu huomioon Venäjän pakotteiden vaikutukset 
ennustettaviin rahavirtoihin, Covid-19-pandemiaan liittyvät 
epävarmuustekijät ja muut markkinaympäristön muutokset.   

Lisäksi on päivitetty vuoden 2022 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana tapahtunut muutos 
markkinakoroissa, joka vaikuttaa laskelmissa käytettyyn 
diskonttotekijään. 

Analyysin perusteella kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti 
edelleen merkittävästi liikearvon ja muiden testattujen 
omaisuuserien tasearvot, joten viitteitä arvonalentumisesta ei 
havaittu tilikaudella 2022. 

 
 
Käyttöarvolaskelmissa toteutuneiden tapahtumien ja olosuhteiden muutosten vaikutus CGU:den 
käyttöarvoihin 

 31.3.2022
 Vuoden 2022 taloudellisen ennusteen muutos -0,4 %
Markkinakorkojen muutos -3,3 %
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Arvonalentumistestaus vuonna 2021 

31.12.2021 liikearvon määrä oli yhteensä 85,6 miljoonaa 
euroa. Arvonalentumistestaus osoitti, että kerrytettävissä 
oleva rahamäärä ylitti merkittävästi liikearvon ja muiden 
testattujen omaisuuserien tasearvot, joten viitteitä 
arvonalentumisesta ei havaittu vuonna 2021. 
Käyttöarvolaskelmat perustuivat Neleksen johdon arvioimiin 
ja hallituksen hyväksymiin ennusteisiin, budjettiin ja 
strategialukuihin. 

Keskeiset käytetyt oletukset laskettaessa kerrytettävissä 
olevaa rahamäärää olivat liikevaihdon kasvu ennustejaksolla, 
pitkän aikavälin keskimääräinen kasvu terminaalijaksolla ja 
käytetty diskonttokorko. Keskeiset käytetyt arviot olivat 
seuraavat: 

 31.12.2021
Liikevaihdon kasvu neljän vuoden ennustejaksolla 9,0 %
EBITDA % neljän vuoden ennustejaksolla 16,2 %–19,5 %
Terminaalijakson kasvu 1,7 %
WACC verojen jälkeen 9,7 %
WACC ennen veroja 12,2 %
 

Keskeisten oletusten arvot heijastavat aiempia kokemuksia 
ja johdon odotuksia myynnin ja tuotannon volyymistä, joka 
perustuu nykyiseen rakenteeseen ja kapasiteettiin. Vuoden 
2021 arvonalentumistestauksessa on arvioitu Covid-19-
pandemiatilanteen aiheuttama lisääntynyt riski 
ennustettaessa tulevia kassavirtoja. Tästä johtuen 
kohdistettujen kassavirtojen ajoitusta strategiakaudelle on 
muutettu. Lisäksi ulkopuolisten tutkimuslaitosten tietoja 
kasvu- ja kysyntäennusteista ja hintojen kehityksestä on 
hyödynnetty. Terminaalijakson 1,7 prosentin kasvu perustuu 
pitkäaikaiseen liiketoiminnan kasvuodotukseen Neleksen 
markkinaympäristössä, ottaen huomioon nykyisen alhaisen 
korkotason sekä yleisen taloudellisen tilanteen. 

Laskelmissa on käytetty diskonttotekijänä WACC:tä ennen 
veroja. WACC ottaa huomioon sekä vieraan että oman 
pääoman tuotto-odotuksen, joka on laskettu hyödyntäen 
verrokkiyhtiöiden beta-lukuja, pääomarakennetta ja 
veroasteita. Testauksessa käytettävä WACC arvioidaan 
vuosittain, ja niissä huomioidaan toimialariski hyödyntämällä 
yksilöllisiä beta-lukuja perustuen saman toimialan 
markkinatietoon. Vuonna 2021 käytetty WACC sisältää 
Covid-19-pandemian vaikutuksen markkinahintoihin ja 
huomioi kassavirtojen arviointiin liittyvää riskiä. 

Herkkyysanalyysi 

Tehtyjen laskelmien arvonalentumisherkkyyttä testattiin seuraavissa skenaarioissa: 
 Skenaario 1: WACC:n nosto 2,0 prosenttiyksiköllä 
 Skenaario 2: terminaalijakson kasvu 1,7 prosentista 1,2 prosenttiin ja WACC:n nosto 2,0 prosenttiyksiköllä 

 
Herkkyysanalyysin vaikutus CGU:den käyttöarvoihin 

 31.12.2021

 WACC:n nosto 2,0 prosenttiyksiköllä -21 %

Terminaalijakson kasvu 1,7 prosentista 1,2 prosenttiin ja WACC:n nosto 2,0 prosenttiyksiköllä -23 %
 
Herkkyyttä analysoitiin lisäksi EBITDA:n ja WACC:n osalta 
arvonalentumiseen johtavilla raja-arvoilla sekä kohtuullisen 
todennäköisillä muutoksilla tulevaisuuden taloudellisiin 
tuloksiin. Vaikutus laskettuun käypään arvoon on kuitenkin 
rajallinen niin kauan kun terminaaliarvoon vaikuttavaa 
olennaista huonontumista ei ole ennustettavissa. 

Herkkyysanalyysien perusteella johto uskoo, että 
kohtuullisen todennäköisillä muutoksilla keskeisiin oletuksiin 
ei ole sellaista vaikutusta, että liikearvon ja testattujen 
omaisuuserien tasearvo ylittäisi käyvän arvon. Vuoden 2021 
herkkyysanalyysit eivät indikoi arvonalennusriskiä.
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3.2 Aineelliset omaisuuserät 

Laatimisperiaate 

Aineelliset omaisuuserät on merkitty taseeseen 
alkuperäiseen hankintamenoonsa kertyneillä poistoilla ja 
mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettynä. Hankittujen 
tytäryhtiöiden aineelliset omaisuuserät arvostetaan hankinta-
ajankohdan käypään arvoon. 

Aineelliset omaisuuserät poistetaan tasapoistoin 
todennäköisenä taloudellisena vaikutusaikanaan 
seuraavasti: 
 
Rakennukset ja rakennelmat 15–40 vuotta 
Koneet ja kalusto 3–20 vuotta 
Maa- ja vesialueet  ei poisteta 

Todennäköisiä taloudellisia vaikutusaikoja tarkistetaan 
jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä, ja jos ne poikkeavat 
merkittävästi aikaisemmista ennusteista, poistosuunnitelmaa 
muutetaan vastaavasti. 

Merkittävät perusparannusmenot sisällytetään joko 
omaisuuserän tasearvoon tai erotetaan omaksi eräkseen 
silloin, kun on todennäköistä, että niistä saadaan 

tulevaisuudessa taloudellista hyötyä ja niistä aiheutuneet 
kustannukset voidaan erottaa tavanomaisista korjaus- ja 
kunnossapitokustannuksista. 

Neles tarkistaa aineellisten omaisuuserien tasearvoja silloin, 
kun ulkoiset tapahtumat tai olosuhteiden muutokset viittaavat 
siihen, että kyseisten omaisuuserien arvo on pysyvästi 
alentunut. Aineellisten omaisuuserien myyntivoitot ja -tappiot 
sekä mahdolliset arvonalennukset sisältyvät liiketoiminnan 
muihin tuottoihin ja kuluihin. Aineellisten omaisuuserien 
arvonalennus voidaan peruuttaa, jos sen kerrytettävissä 
olevan rahamäärän perusteena olleet arviot ovat muuttuneet 
merkittävästi. Peruutus ei kuitenkaan saa johtaa 
korkeampaan tasearvoon, kuin mikä taseessa olisi ollut, jos 
arvonalentumista ei olisi kirjattu. 

Julkiset avustukset 

Aineellisten omaisuuserien hankintaan liittyvät julkiset 
avustukset vähennetään omaisuuserän hankintamenosta, 
jolloin ne pienentävät omaisuuserästä tehtäviä poistoja. Muut 
julkiset avustukset jaksotetaan tuloksi niille kausille, joilla 
avustuksia vastaavat kulut syntyvät.

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Yrityshankinnat ja -myynnit sekä toiminnan 
tehostamisohjelmat tyypillisesti aiheuttavat tarpeen 
uudelleenarvioida omaisuuden hyödynnettävissä olevia 
arvoja ja jäljellä olevia taloudellisia vaikutusaikoja. Kun 

aineellinen omaisuuserä arvostetaan käypään arvoon 
vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla, arvioidaan 
myynnistä aiheutuvat lisä- ja myyntikustannukset johdon 
toimesta. 
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Aineell iset omaisuuserät 

2022 
 
Milj. euroa 

Maa- ja 
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja 
kalusto

Keskeneräiset 
hankinnat 

Aineelliset 
omaisuuserät 

yhteensä
Hankintameno 1.1. 5,8 53,8 148,4 3,9 211,9

Kurssierot 0,1 0,9 1,8 0,0 2,8
Investoinnit - 0,2 0,8 0,8 1,8
Siirrot erien välillä - 0,5 1,6 -2,0 -
Muut muutokset - - -0,2 - -0,2

Hankintameno 31.3. 5,8 55,4 152,5 2,7 216,3
  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -31,6 -116,7 - -148,3
Kurssierot - -0,6 -1,4 - -2,0
Muut muutokset - - 0,2 - 0,2
Tilikauden poisto - -0,5 -2,0 - -2,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.3. - -32,6 -120,0 - -152,6
  
Tasearvo 31.3. 5,8 22,8 32,5 2,7 63,8

 
2021 
 
Milj. euroa 

Maa- ja 
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja 
kalusto

Keskeneräiset 
hankinnat 

Aineelliset 
omaisuuserät 

yhteensä
Hankintameno 1.1. 5,5 49,4 135,3 4,2 194,4

Kurssierot 0,2 3,8 7,1 0,1 11,2
Yrityshankinnat - - 0,2 - 0,2
Investoinnit - 0,3 3,5 3,8 7,5
Siirrot erien välillä - 0,5 3,4 -3,8 0,0
Muut muutokset - -0,1 -1,1 -0,3 -1,5

Hankintameno 31.12. 5,8 53,8 148,4 3,9 211,9
  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -27,3 -104,8 - -132,2
Kurssierot - -2,4 -5,5 - -7,9
Muut muutokset - - 1,3 - 1,3
Arvonalentumistappio - - 0,0 - 0,0
Tilikauden poisto - -1,8 -7,6 - -9,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -31,8 -116,7 - -148,3
  
Tasearvo 31.12. 5,8 22,3 31,6 3,9 63,6
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3.3 Poistot 

Poistot tase-erittäin 

Milj. euroa 1–3/2022 1-12/2021
Aineettomat omaisuuserät yrityshankinnoista - -0,2
Muut aineettomat omaisuuserät -1,5 -3,4
Aineelliset omaisuuserät 

Rakennukset -0,5 -1,8
Koneet ja kalusto -2,0 -7,6

Käyttöoikeusomaisuuserät 
Rakennukset -2,9 -10,6
Koneet ja kalusto -0,4 -1,3

Yhteensä -7,3 -25,0
   
Poistot toiminnoittain   

Milj. euroa 1–3/2022 1-12/2021
Hankinnan ja valmistuksen kulut -4,6 -17,9
Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -2,7 -7,1

Yhteensä -7,3 -25,0
 

3.4 Käyttöoikeusomaisuus 

Laatimisperiaate  

Neles vuokralaisena 

Neles käyttää yhtä menetelmää kaikkien vuokrasopimusten 
kirjaamiseen ja arvostamiseen, lukuun ottamatta 
lyhytaikaisia vuokrasopimuksia ja vähäarvoisia 
omaisuuseriä. Neles kirjaa kaikista taseeseen kirjatuista 
vuokrasopimuksista omaisuuserän oikeudesta käyttää 
kohdeomaisuuserää vuokra-aikana ja vastaavasti 
vuokrasopimusvelan perustuen 
vuokranmaksuvelvollisuuteen.  
 
Käyttöoikeusomaisuuserät 

Neles kirjaa käyttöoikeusomaisuuserän taseeseen, kun 
kohdeomaisuus on käytettävissä. Käyttöoikeusomaisuuserä 
arvostetaan hankintamenoon vähennettynä kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumisilla sekä oikaistuna 
vuokrasopimusvelan uudelleenarvostuksella. Hankintameno 
koostuu vuokrasopimusvelasta, alkuvaiheen välittömistä 
menoista sekä sopimuksen alkamiseen mennessä 
maksetuista vuokrista vähennettynä saaduilla 
vuokrasopimukseen liittyvillä kannustimilla. 

Vuokrasopimuksiin voi sisältyä sopimuksen jatko- ja 
päättämisoptioita. Tällaiset optiot on huomioitu vuokra-aikaa 
määritettäessä. Vuokra-aikaan sisällytetään jatko-option 
kattama kausi, jos arvioidaan, että optio tullaan 

todennäköisesti käyttämään. Vastaavasti vuokra-aikaan 
sisällytetään päättämisoption kattamat ajanjaksot, jos 
päättämisoptiota ei tulla käyttämään. 

Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan tasapoistoin joko 
taloudellisena pitoaikanaan tai vuokrasopimuksen aikana, 
jos tämä on lyhyempi: 

Rakennukset  3–10 vuotta 
Koneet ja kalusto 3–5 vuotta 
 
Lyhytaikaiset vuokrasopimukset ja vähäarvoiset 
omaisuuserät 

Neles hyödyntää IFRS 16 standardin mahdollistamia 
käytännön helpotuksia lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, 
jotka kestävät alle 12 kuukautta ja vuokrasopimuksiin, jotka 
luokitellaan vähäarvoisiksi. Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin 
sekä vähäarvoisiin omaisuuseriin liittyvät maksut kirjataan 
ajan kulumisen perusteella tuloslaskelmaan kuluksi 
vuokrasopimuksen ajan.  

Vuokrasopimusvelka 

Vuokrasopimusvelat on sisällytetty korollisiin velkoihin, katso 
liite 4.5. Rahoitus- ja vuokrasopimusvelat.

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset 

Olennaisin johdon harkinta liittyy vuokrasopimuksiin, joiden 
perusteella Neleksellä on optio jatkaa vuokrakautta tai 
päättää se ennenaikaisesti. Näiden sopimusten osalta johdon 
täytyy arvioida tällaisen option toteuttamisen 
todennäköisyyttä, millä voi olla olennainen vaikutus 
vuokrakauden arvioituun kestoon ja sitä kautta kirjattavien 

käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan sekä näihin 
liittyvien poistojen ja korkokulujen määrään. Johdon 
harkinnalla on lisäksi merkitystä vuokranmaksujen nykyarvon 
laskemisessa käytettävän lisäluoton koron 
määrittelemisessä.
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Taseeseen kirjatut määrät 

2022 
Milj. euroa 

Maa- ja 
vesialueet Rakennukset 

Koneet ja 
kalusto

Käyttöoikeus-
omaisuuserät 

yhteensä
Hankintameno 1.1. 0,0 73,0 5,5 78,4

Kurssierot - 0,5 0,0 0,5
Investoinnit - 2,2 0,3 2,6
Vähennykset - -0,4 -0,3 -0,6

Hankintameno 31.3.2022 0,0 75,4 5,5 80,9
  

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0,0 -29,6 -3,0 -32,6
Kurssierot - -0,1 0,0 -0,1
Muut muutokset - 0,2 0,2 0,5
Tilikauden poisto - -2,9 -0,4 -3,3

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.3.2022 0,0 -32,4 -3,1 -35,6
  

Tasearvo 31.3.2022 - 42,9 2,4 45,3
 

2021 
Milj. euroa 

Maa- ja 
vesialueet Rakennukset 

Koneet ja 
kalusto

Käyttöoikeus-
omaisuuserät 

yhteensä
Hankintameno 1.1. 0,0 66,1 4,8 70,9

Kurssierot - 3,2 0,2 3,4
Investoinnit - 4,7 1,3 6,0
Vähennykset - -1,0 -0,8 -1,8

Hankintameno 31.12. 0,0 73,0 5,5 78,4
  

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0,0 -18,2 -2,2 -20,4
Kurssierot - -1,2 -0,1 -1,3
Vähennykset  - 0,0 0,0 0,0
Muut muutokset - 0,3 0,6 1,0
Tilikauden poisto - -10,6 -1,3 -11,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 0,0 -29,6 -3,0 -32,6
  

Tasearvo 31.12. 0,0 43,3 2,5 45,8
 

Tuloslaskelmaan kirjatut määrät 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021
Liikevoitto 
  Käyttöoikeusomaisuuserien poistot -3,3 -11,9
  Arvoltaan vähäisten omaisuuserien vuokrakulut  -0,3 -1,1
  Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokrakulut -0,1 -0,4
Rahoituskulut   
  Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,5 -1,9
Tuloslaskelmaan kirjattu yhteensä -4,2 -15,3
 
Kassavirtavaikutus sisältäen arvoltaan vähäisten 
omaisuuserien vuokrakulut ja lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin 
liittyvät vuokrakulut olivat 4,0 miljonaa euroa tilikaudella 2022 
ja vastaavasti 14,7 miljoonaa euroa vuonna 2021. 

Vuokrasopimusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty 
liitetiedossa 4.5. 
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4 Pääomarakenne ja rahoitusinstrumentit  

4.1 Rahoitusriskien hallinta 

Neleksen maailmanlaajuiseen toimintaan liittyy erilaisia 
liiketoiminta- ja rahoitusriskejä. Rahoitusriskien hallinnasta 
vastaa keskitetysti konsernirahoitus Neleksen hallituksen 
vuosittain hyväksymän kirjallisen rahoituspolitiikan 
mukaisesti. Konsernirahoituksen toimintaa seuraa konsernin 
talous- ja rahoitusjohtaja. Konsernirahoitus toimii 
liiketoimintayksiköiden vastapuolena, hoitaa keskitetysti 
ulkoista varainhankintaa ja vastaa rahavarojen hoidosta ja 
tarvittavista suojaustoimista. Konsernirahoitus tunnistaa, 
arvioi ja suojautuu rahoitusriskeiltä tiiviissä yhteistyössä 
liiketoimintayksiköiden kanssa. Tavoitteena on minimoida 
rahoitusriskien epäsuotuisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen 
tulokseen. 

Herkkyysanalyysi 

Rahoitusriskien yhteydessä esitetyt herkkyysanalyysiluvut 
perustuvat tilinpäätösajankohdan riskipositioihin. 
Herkkyysanalyysiä tehtäessä oletetaan vain yhden 
rahoitusinstrumentin arvoon vaikuttavan tekijän, kuten koron 
tai valuuttakurssin, muuttuneen. On epätodennäköistä, että 
riskitekijän volatiliteetti olisi testioletusten mukainen, ja että 
muut tekijät säilyisivät muuttumattomina. 
 
Neles käyttää herkkyysanalyysissä yleisesti sovellettua tapaa 
olettaa yhden prosenttiyksikön (100 korkopisteen) muutosta 
koroissa ja 10 prosentin muutosta valuuttojen 
vaihtosuhteessa ja hyödykkeiden hinnoissa, koska tämä 
parantaa tietojen vertailukelpoisuutta tilikaudesta toiseen ja 
antaa selvemmän käsityksen muutosvaikutuksista 
tilinpäätöksen lukijalle. Näin tehdessään Neles on tietoinen, 
etteivät oletukset ole yhtä realistisia kuin toteutuneeseen 
volatiliteettiin perustuvat, mutta niiden tarkoitus ei ole 
heijastaa tulevaa kehitystä. Menneeseen perustuvaa 
volatiliteettia ei ole myöskään haluttu käyttää, koska se voisi 
antaa ulkopuoliselle virheellisen kuvan yhtiön johdon 
käsityksestä rahoitusinstrumenttien volatiliteetista. 
 
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski sekä 
pääomarakenteen hallinta 

Likviditeetti- tai jälleenrahoitusriski syntyy, kun yhtiö ei pysty 
rahoittamaan toimintaansa luottokelpoisuuttaan vastaavin 
ehdoin. Välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi 
kassavarojen, lyhytaikaisten sijoitusten ja nostettavissa 
olevien luottositoumusten määrä pidetään riittävällä tasolla. 
Rahoituksen saatavuutta kaikissa olosuhteissa turvataan 
hajauttamalla varainhankinta eri markkinoille ja 

rahoituslaitoksiin. Konsernirahoitus valvoo 
pankkitilirakenteita, liiketoimintayksiköiden kassasaldoja ja 
ennusteita sekä ohjaa konsernin kokonaiskassavarojen 
hyödyntämistä mahdollisimman tehokkaasti. 
 
Likvidit varat olivat 31.3.2022 yhteensä 130 miljoonaa euroa 
(132 miljoonaa euroa vuonna 2021). Likvidit varat koostuvat 
rahasta ja pankkisaamisista, 130 miljoonaa euroa (132 
miljoonaa euroa vuonna 2021). Talletuksia ja arvopapereita, 
joiden maturiteetti on yli kolme kuukautta, ei ollut 
raportointikauden  lopussa 2022 eikä vuonna 2021. 
 
Neleksellä oli 31.3.2022 150 miljoonan euron nostettu 
pankkilaina jonka erääntymisvuosi oli  2028 (150 miljoonaa 
euroa vuonna 2021). Lisäksi oli käytettävissä nostamaton 
komittoitu syndikoitu luottositoumus määrältään 200 
miljoonaa euroa (200 miljoonaa euroa vuonna 2021). 
Syndikoitu valmiusluottosopimuksen erääntymisvuosi oli 
2024 ja siinä oli yksi yhden vuoden jatko-optio.  
 
Vuonna 2021 Neles solmi 301 miljoonan siltarahoitus-
sopimuksen, jolla oli tarkoitus rahoittaa ylimääräinen varojen 
jako ennen Valmetin kanssa tapahtuvaa fuusiota. Lainasta 
oli nostettu 215 miljoonaa euroa 31.3.2022. Siltarahoituksen 
luottoperiodi oli 12 kuukautta ja siinä oli kaksi 6 kuukauden 
pidennysoptiota.  
 
Maaliskuussa 2022 Neles solmi 88,8 miljoonan euron 
velkakirjan Valmetin kanssa, jonka tarkoitus oli jättää 
Valmetin osuus ylimääräisestä varojen jaosta velaksi 
Neleksen taseeseen. 
 
Näiden lisäksi 31.3.2022 käytettävissä oli 200 miljoonan 
euron suuruinen kotimainen yritystodistusohjelma.  
 
Maaliskuun lopussa 2022 Neleksen kaikki korolliset velat on 
esitetty lyhytaikaisena velkana johtuen 1.4.2022 voimaan 
tulleesta fuusiosta Valmetin kanssa.  
 
Neles on hallinnoinut jälleenrahoitusriskiään tasapainot-
tamalla lyhyt- ja pitkäaikaisen velan suhteellista keskinäistä 
osuutta sekä pitkäaikaisten lainojen jäljellä olevaa keski-
määräistä maksuaikaa. Seuraavissa taulukoissa on esitetty 
Neleksen velkojen lyhennykset ja rahoituskulut eriteltynä 
niiden tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien sopimuspohjaisten 
eräpäivien mukaisesti.  
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Erääntymisajat  

 31.3.2022 31.12.2021 
Milj. euroa alle 1 vuotta 1–5 vuotta yli 5 vuotta alle 1 vuotta 1–5 vuotta yli 5 vuotta
Pitkäaikaiset velat 

Lyhennykset - - - - - 150,0
Rahoituskulut - - - 1,2 5,2 2,1
Muut velat - - - - 0,3 -

Lyhytaikaiset velat 
Lyhennykset 473,5 - - 18,5 - -
Rahoituskulut 8,2 - - 0,1 - -
Ostovelat 59,5 - - 62,8 - -
Muut velat 3,7 - - 1,7 - -

Yhteensä 544,9 - - 84,2 5,5 152,1
 
Yksityiskohtaiset erittelyt eri tase-eristä on esitetty konsernitilinpäätöksen muissa liitetiedoissa. 
 
Neleksen hallituksen tehtävä on arvioida 
pääomarakennetta, ja sen operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaa konsernirahoitus. Pääomarakenteen hallinta kattaa 
sekä oman pääoman että korollisen vieraan pääoman. 
 
Emoyhtiön oma pääoma 31.3.2022 oli yhteensä 119 
miljoonaa euroa (462 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja 
korolliset velat yhteensä 473 miljoonaa euroa (168 
miljoonaa euroa vuonna 2021). Pääomarakenteen 
muutokset maaliskuussa 2022 ovat osa suunniteltuja 
transaktioita liittyen Neleksen yhdistämiseen Valmet -
konserniin 1.4.2022 alkaen. Aikaisempiin lainasopimuksiin 
sisältyneistä pääomarakenteeseen liittyvistä 
sopimusehdoista on sovittu rahoittajien kanssa osana 
järjestelyä.     

Korkoriski 

Markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset 
vaikuttavat yhtiön rahoituskustannuksiin ja -tuottoihin sekä 
korollisten tase-erien markkina-arvostukseen. Korkoriskiä 
hoidetaan tasapainottamalla vaihtuva- ja kiinteäkorkoisten 
lainojen keskinäistä suhdetta sekä hallinnoimalla velkojen ja 
sijoitusten duraatiota. Konsernirahoitus hallinnoi ja valvoo 
korkoriskiä herkkyysanalyysin ja maturiteetin avulla.  
 
31.3.2022 taseessa korkoriskiä sisältäviä eriä olivat 
korolliset varat 132 miljoonaa euroa (134 miljoonaa euroa 
vuonna 2021) ja korolliset velat 473 miljoonaa euroa (168 
miljoonaa euroa vuonna 2021). Korollisesta velasta 95 
prosenttia (89 % vuonna 2021) on euromääräistä.  
 
Korkoriskin herkkyysanalyysin perusteena on yhteenlaskettu 
yhtiötason korkoriski, joka muodostuu korollisista saamisista 
ja korollisista veloista. Korkojen nousu tai lasku yhdellä 
prosenttiyksiköllä muiden tekijöiden pysyessä vakiona 
vaikuttaisi Nelesin seuraavan 12 kuukauden aikana 
uudelleenhinnoitteluun tulevien korollisten velkojen ja 
saatavien nettokorkokustannuksiin verovaikutus 
huomioituna +/- 2,5 miljoonaa euroa ( +/- 2,0 miljoonaa 
euroa vuonna 2021). 

Valuuttariski 

Neleksen liiketoiminta on maailmanlaajuista ja konsernille 
aiheutuu valuuttariskiä useissa valuutoissa, tosin toiminnan 
maantieteellinen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen 
merkitystä. Noin 75 prosenttia Neleksen liikevaihdosta tulee 
euroalueen ulkopuolelta. Merkittävimpiä valuuttoja ovat Euro, 
Yhdysvaltain dollari, Singaporen dollari, Brasilian real sekä 
Kiinan renminbi. 
 

Transaktioriski 

Transaktioriskiä syntyy liiketoimintayksikön kaupallisista ja 
rahoitukseen liittyvistä tapahtumista ja maksuista, jotka ovat 
muussa kuin yksikön omassa valuutassa, sekä silloin, kun 
toisiinsa liittyvät tulevat ja menevät valuuttamääräiset 
rahavirrat ovat määriltään tai ajoitukseltaan erilaisia. 
 
Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti liiketoimintayksiköt 
suojaavat taseessa olevat ja sitoviin toimitus- ja 
hankintasopimuksiin perustuvat valuuttapositionsa 
täysimääräisesti. Liiketoimintayksiköt suojaavat tulevat 
valuuttamääräiset rahavirtansa sisäisillä valuuttakaupoilla 
konsernirahoituksen kanssa; suojausperiodit eivät yleensä 
ylitä kahta vuotta. Konsernirahoitus myös yleensä suorittaa 
suojauksen liiketoimintayksikön puolesta paikallisesti 
sellaisissa maissa, joissa valuuttasäännöstely estää 
konsernin sisäiset suojaussopimukset.  
 
Konsernirahoitus valvoo yhtiön valuuttakohtaista 
nettopositiota ja päättää, missä määrin avoin riski suljetaan. 
Konsernirahoituksen avoimille valuuttapositioille on asetettu 
niiden mahdollisesta tulosvaikutuksesta johdetut 
enimmäismäärät. Valuuttariskin hallinnassa konsernirahoitus 
voi käyttää termiinisopimuksia ja valuuttaoptioita. Neles ei 
sovella valuuttajohdannaisiin suojauslaskentaa. 
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Neleksen yhteenlaskettu valuuttariski  

 
Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021

Liiketulokseen vaikuttavat operatiiviset erät 29,2 25,1

Rahoituserät 25,3 43,0

Suojaukset -34,8 -58,3

Kokonaispositio 19,7 9,8

Valuuttariskin herkkyysanalyysin perustana on konsernitason 
yhteenlaskettu kokonaispositio, joka koostuu kaikista 
valuuttamääräisistä saatavista ja veloista, sitoviin 
sopimuksiin liittyvistä arvioiduista rahavirroista, lyhyt- ja 
pitkäaikaisista myynti- ja ostosopimuksista sekä 
ennakoiduista hyvin todennäköisiksi arvioiduista 
operatiivisista suojatuista rahavirroista. Herkkyysanalyysissä 
ei ole mukana ulkomaisten tytäryhtiöiden, joiden 
toiminnallinen valuutta on muu kuin euro, omista pääomista 
aiheutuvaa muuntoeroa.  
 
Jos euro vahvistuu tai heikkenee 10 prosenttia muita 
valuuttoja vastaan, sen vaikutus vuodenvaihteen positiosta  

laskettuna, verovaikutus huomioituna on +/- 0,03 miljoonaa 
euroa (+/- 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2021). Valuuttariski 
jakautuu noin 27 valuuttaan, ja 31.3.2022 suurimmat avoimet 
riskit kohdistuivat USD (24 prosenttia) ja BRL (13 prosenttia) 
positioihin. 
 
IFRS 7 -standardin mukainen herkkyysanalyysi tehdään vain 
rahoitusinstrumenteista, jolloin kokonaisvaluuttariskistä 
jätetään huomioimatta seuraavat erät: sitoviin sopimuksiin 
liittyvät arvioidut rahavirrat, ennakkomaksut, myynti- ja 
ostosopimukset sekä ennakoidut operatiiviset rahavirrat. +/- 
10 prosentin kurssimuutos valuuttakursseissa euroa vastaan 
aiheuttaisi verovaikutus huomioiden seuraavat vaikutukset: 

 

 1-3/2022 1-12/2021 
Milj. euroa USD BRL Muut Yhteensä USD CNY Muut Yhteensä

Vaikutus 

Tuloslaskelmaan +/- 0,6 +/- 0,4 -/+ 0,2 -/+ 1,3 +/- 0,3 +/- 0,4 -/+ 0,2 -/+ 0,5
 

Vaikutus tuloslaskelmaan lasketaan kaikista valuuttariskin 
sisältävistä rahoitusinstrumenteista. 

Translaatioriski 

Translaatioriski syntyy, kun tytäryhtiön oma pääoma on 
muussa kuin emoyhtiön toiminnallisessa valuutassa. 
Merkittävimmät translaatioriskit ovat Yhdysvaltain dollarissa 
ja Kiinan juanissa, jotka yhdessä muodostavat noin 78 
prosenttia kokonaistranslaatioriskistä. Neles ei suojaa tällä 
hetkellä translaatioriskiä. 

Hyödykeriski 

Hyödykeriski syntyy raaka-aineiden ja tarvikkeiden 
hintavaihteluista. Neleksen liiketoimintayksiköt tunnistavat 
hyödykeriskien suojaustarpeensa ja konsernirahoitus 
toteuttaa suojaukset hyväksyttyjä vastapuolia ja 
instrumentteja käyttäen. Hyödykeriskejä varten on määritelty 
ja hyväksytty erilliset suojauslimiitit. Suojaukset toteutetaan 
rullaavasti siten, että suojausaste pienenee ajan pidentyessä. 
 
Pienentääkseen ruostumattoman teräksen hintaan sisältyvän 
seosainelisän hintamuutosten aiheuttamaa riskiä, Neles on 
solminut nikkelijohdannaissopimuksia (average-price swap 
agreements). Seosainelisä perustuu eri metallien 
kuukausittaisiin keskiarvohintoihin; merkittävin metalli 
seosainelisässä on nikkeli. Neleksen nikkelisuojausten 
määrä 31.3.2022 oli 288 tonnia (312 tonnia vuonna 2021).  
 
Hyödykkeiden hintariskin herkkyysanalyysi IFRS 7 -
standardin mukaisesti sisältää hyödykeriskien suojaamiseksi 
tehdyt johdannaissopimukset, mutta ei sisällä raaka-aineiden 
ennakoitua kulutusta.  
 
Hyödykehintojen 10 prosentin nousu tai lasku aiheuttaisi 
verovaikutus huomioituna +/- 0,6 miljoonan euron 

vaikutuksen tuloslaskelmaan 31.3.2022 (+/- 0,4 miljoonan 
euron vaikutuksen vuonna 2021). Nikkelijohdannaisiin ei 
sovelleta suojauslaskentaa, joten niiden käyvän arvon 
muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Muita hyödykeriskejä ei 
hallita rahoitusinstrumenteilla. 

Luottoriski ja muu vastapuoliriski 

Luotto- tai vastapuoliriski realisoituu, jos asiakas tai 
rahoitusvastapuoli ei pysty täyttämään sitoumuksiaan 
Nelekselle. Kaupalliseen toimintaan liittyvät luottoriskit ovat 
ensisijaisesti liiketoimintayksiköiden vastuulla. 
Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa 
luottokelpoisuutta näiden taloudellisen tilanteen, aiempien 
kokemusten ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen 
perusteella. Näitä kaupalliseen toimintaan liittyviä 
luottoriskejä voidaan tarvittaessa pienentää 
ennakkomaksuilla, rembursseilla ja kolmannen osapuolen 
takauksilla tai luottovakuutuksilla. Konsernirahoitus tarjoaa 
keskitetysti asiakasrahoitukseen liittyviä palveluja ja valvoo, 
että maksuehdoissa ja vaadittavissa vakuuksissa 
noudatetaan rahoituspolitiikan periaatteita. Neleksella ei ole 
merkittäviä luottoriskikeskittymiä.  
 
Luottoriskin enimmäismäärä on myynti- ja lainasaamisten 
kirjanpitoarvo. Luottoriskin laatua arvioidaan sekä 
myyntisaamisten ikäjakauma- että asiakaskohtaisilla 
analyyseillä. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty 
liitetiedossa 2.2. 
 
Pankit, muut rahalaitokset ja yritykset, joiden kanssa 
solmitaan sopimuksia rahoitusinstrumenteista, muodostavat 
myös vastapuoliriskin, jota hallinnoidaan vastapuolten 
huolellisella valinnalla, vastapuolilimiiteillä ja 
netotussopimuksilla kuten ISDA (Master agreement of 
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International Swaps and Derivatives Association). 
Vastapuolilimiittien noudattamista seurataan säännöllisesti. 
 
Luottoriski liittyy jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen 
rahoitusvarojen, kuten myyntisaamisten, korollisten 
saamisten, muiden saamisten, talletusten ja arvopaperien, 
rahojen ja pankkisaamisten sekä asiakassopimuksiin 
perustuvien varojen, tasearvoon. 
 
Rahojen ja pankkisaamisten, talletusten ja korkosijoitusten 
arvonalentumista arvioidaan säännöllisesti, mutta sitä 
pidetään vähäisenä sijoituskohteiden korkeiden 
luottoluokitusten ja sijoitusten lyhyen maturiteetin vuoksi. 
Konsernirahoitus tekee säännöllisesti taloudellisen analyysin 
sijoitusten yritysvastapuolista ja lisäksi arvioi sijoituskohteita 
jatkuvasti. Sijoituksista ei odoteta Nelekselle luottotappioita.   
 
Myyntisaamisten ja asiakassopimuksiin perustuvien varojen 
osalta Neles noudattaa odotettujen luottotappioiden 
arvioimiseen IFRS 9:n yksinkertaistettua mallia, jossa 
säännöllisesti arvioidaan ja tunnistetaan saamisten odotettua 
luottotappiota. Lisätietoa liitetiedossa 2.2. 

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 
senhetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit 
ovat rahastosijoituksia, 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 oleviin 
markkinahintanoteerauksiin. Neleksellä ei ollut tällaisia 
rahoitusinstrumentteja vuonna 2022 eikä vuonna 2021.

 

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat  

 31.3.2022 31.12.2021 
Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja velat 

   Johdannaiset, ei suojauslaskennassa, varat - 3,6 - - 1,2 -
Johdannaiset, ei suojauslaskennassa, velat - 1,5 - - 0,5 -
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4.2 Rahoitusvarat ja -velat arvostusluokittain 

Laatimisperiaate 

Neles luokittelee rahoitusvarat ja -velat IFRS 9 -standardin 
mukaan niihin liittyvien sopimusten rahavirtaominaisuuksien 
ja hankintatekohetkellä vallinneen liiketoimintamallin 
mukaisen alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaan. 
Luokittelua muutetaan vain, jos sijoitustoiminnan 
liiketoimintamalliin tulee muutos. Rahoitusvarat tai -velat 
esitetään pitkäaikaisena eränä, jos jäljellä oleva maturiteetti 
on yli 12 kuukautta ja lyhytaikaisena eränä, jos jäljellä oleva 
maturiteetti on alle 12 kuukautta. Rahoitusvarat ja -velat on 
luokiteltu seuraavasti: 

A) Jaksotettuun hankintamenoon 

Rahoitusvarat  

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 
ovat vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia tai saamisia, joiden 
rahavirrat muodostuvat yksinomaan pääoman ja/tai koron 
maksuista ja pidetään sopimuksen voimassaoloajan. Nämä 
kirjataan taseeseen hankintahetkellä käypään arvoonsa 
transaktiokuluilla vähennettynä, minkä jälkeen ne 
arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun 
hankintamenoon. Korkotuotto kirjataan tuloslaskelmaan 
rahoitustuottoihin. Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvarat sisältävät määräaikaistalletukset, 
yritys- ja sijoitustodistukset, korolliset laina- ja muut saamiset, 
myyntisaamiset sekä korottomat saamiset. 
Perintäkelpoisuutta arvioidaan säännöllisesti, ja mahdollinen 
arvonalentuminen kirjataan siltä osin kuin tasearvo ylittää 
odotettavissa olevien rahavirtojen nykyarvon. 

Myyntisaamisten arvostamiseen Neles soveltaa IFRS 9  
-standardin mukaista yksinkertaistettua mallia, jonka mukaan 
luottotappiovarausta kirjataan myyntisaamisen koko 
voimassaoloajalta odotettavissa olevien luottotappioiden 
perusteella. Tarkemmin Liite 2.2 Myyntisaamiset ja muut 
saamiset. 

Rahoitusvelat 

Liikkeellelasketut joukkovelkakirjalainat ja nostetut 
rahalaitoslainat sekä osto- ja muut velat kirjataan 
hankintahetkellä käypään arvoon transaktiomenoilla 
vähennettynä. Myöhemmin velat arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. 
Osto- ja muut velat ovat korottomia lyhytaikaisia 
maksamattomia velkoja.  

Joukkovelkakirja- tai rahalaitoslainojen nostetun velan, 
transaktiokuluilla vähennettynä kirjatun määrän ja 
myöhemmin takaisin maksettavan velan määrän erotus 
jaksotetaan tuloslaskelmaan korkokuluksi laina-ajalle 
efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Lainalimiiteistä 
maksetut palkkiot jaksotetaan rahoituskuluksi 

tuloslaskelmaan limiitin voimassaoloajalle tai, jos lainan 
nosto on todennäköinen, osana lainan transaktiokuluja.  

B) Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta 

Rahoitusvarat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti laajan tuloksen kautta 
arvostetut rahoitusvarat ovat vieraan pääoman ehtoisia 
sijoituksia tai saamisia, joita on liiketoimintamallin mukaan 
tarkoitus sekä pitää kerryttämässä korko- ja 
pääomakassavirtoja että tarvittaessa myydä. Korkotuotot 
määritetään efektiivisen koron menetelmällä, ja ne sisältyvät 
rahoitustuottoihin. Käyvän arvon muutos kirjataan laajan 
tuloksen eriin. Kun rahoitusvara kirjataan pois taseesta, 
aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot tai tappiot 
kirjataan tulosvaikutteisesti. Neleksellä tähän 
arvostusluokkaan sisältyvät suojauslaskennan alaiset 
johdannaissaamiset tai -velat, myytävissä olevat 
myyntisaamiset ja velkakirjasijoitukset. Perintäkelpoisuutta 
arvioidaan säännöllisesti, ja mahdollinen arvonalentuminen 
kirjataan tulosvaikutteisesti siltä osin kuin tasearvo ylittää 
odotettavissa olevien rahavirtojen nykyarvon. Tätä 
rahoitusvarojen arvostusluokkaa on käytetty ainoastaan 
lopetettuihin toimintoihin. 

C) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

Rahoitusvarat 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetut rahoitusvarat 
ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia, rahastosijoituksia ja 
ei-suojauslaskennan piiriin kuuluvia johdannaisia. Käyvän 
arvon muutos sekä voitto ja tappio poiskirjaamisen 
yhteydessä kirjataan tuloslaskelmaan. Arvonalentumisriski 
sisältyy käyvän arvon muutokseen. Rahastojen ja listattujen 
osakkeiden arvo perustuu tilinpäätöspäivän noteerattuun 
päätöskurssiin. Listaamattomat osakkeet, joiden käypä arvo 
ei ole luotettavasti määriteltävissä, arvostetaan 
hankintahintaan mahdollisilla arvonalennuksilla 
vähennettynä. 

Rahoitusvelat 

Johdannaisilla suojatut kiinteäkorkoiset lainat 
rahoituslaitoksilta, joihin sovelletaan käyvän arvon 
suojauslaskentaa, sekä ei-suojauslaskennan piiriin kuuluvat 
johdannaissopimukset sisältyvät tähän arvostusluokkaan. 
Käyvän arvon muutokset ja toteutuneet voitot ja tappiot 
kirjataan niiden toteutumishetkellä tuloslaskelmaan.
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Rahoitusvarat ja -velat arvostusluokittain 

31.3.2022 
 
 
Milj. euroa 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 
rahoitusvarat

Käypään arvoon 
muiden laajan 
tuloksen erien 

kautta kirjattavat 
rahoitusvarat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

kirjattavat 
rahoitusvarat Tasearvo

 

Käypä arvo
Pitkäaikaiset varat  
Osakesijoitukset 0,2 - - 0,2 0,2
Lainasaamiset - - 1,8 1,8 1,8
Muut saamiset - - 1,3 1,3 1,3
Yhteensä 0,2 - 3,1 3,2 3,2
  
Lyhytaikaiset varat  
Myyntisaamiset - - 89,6 89,6 89,6
Johdannaiset 3,6 - - 3,6 3,6
Muut saamiset - - 42,7 42,7 42,7
Talletukset ja arvopaperit, 
maturiteetti kolme kk tai alle 

- - 7,3 7,3
 

7,3

Käteinen raha ja pankkitilit - - 122,3 122,3 122,3

Yhteensä 3,6 - 261,8 265,4 265,4
  
Pitkäaikaiset velat  
Vuokrasopimusvelat - - 35,5 35,5 35,5
Muut velat - - 0,3 0,3 0,3

Yhteensä - - 35,8 35,8 35,8

  

Lyhytaikaiset velat  
Lainat rahoituslaitoksilta - - 384,3 384,3 384,3
Laina Valmet Oyj:ltä - - 88,8 88,8 88,8
Vuokrasopimusvelat - - 11,7 11,7 11,7
Ostovelat - - 59,5 59,5 59,5
Johdannaiset 1,5 - - 1,5 1,5
Muut velat - - 79,0 79,0 79,0
Yhteensä 1,5 - 623,4 625,0 625,0
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31.12.2021 
 
 
Milj. euroa 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat 
rahoitusvarat

Käypään arvoon 
muiden laajan 
tuloksen erien 

kautta kirjattavat 
rahoitusvarat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

kirjattavat 
rahoitusvarat Tasearvo

 

Käypä arvo
Pitkäaikaiset varat  
Osakesijoitukset 0,2 - - 0,2 0,2
Lainasaamiset - - 1,8 1,8 1,8
Johannaiset 0,0 - - 0,0 0,0
Muut saamiset - - 1,2 1,2 1,2
Yhteensä 0,2 - 3,0 3,3 3,3
  
Lyhytaikaiset varat  
Myyntisaamiset - - 84.2 84,2 84,2
Johdannaiset 1,2 - - 1,2 1,2
Muut saamiset - - 37,8 37,8 37,8
Talletukset ja arvopaperit, 
maturiteetti kolme kk tai alle 

- - 7,7 7,7
 

7,7

Käteinen raha ja pankkitilit - - 124,7 124,7 124,7

Yhteensä 1,2 - 254,4 255,6 255,6
  
Pitkäaikaiset velat  
Rahalaitoslainat - - 149,6 149,6 149,6
Vuokrasopimusvelat - - 36,0 36,0 36,0
Muut velat - - 0,3 0,3 0,3

Yhteensä - - 185,9 185,9 185,9

  

Lyhytaikaiset velat  
Vuokrasopimusvelat - - 11,5 11,5 11,5
Lainat rahoituslaitoksilta - - 18,5 18,5 18,5
Ostovelat - - 62,8 62,8 62,8
Johdannaiset 0,5 - - 0,5 0,5
Muut velat - - 48,8 48,8 48,8

Yhteensä 0,5 - 141,6 142,1 142,1
 
Lisätietoja johdannaisista on esitetty liitetiedossa 4.8. 
 

4.3 Rahat ja pankkisaamiset 

Laatimisperiaate 

Rahat ja pankkisaamiset ovat käytettävissä olevaa käteistä ja 
pankkitilien rahavaroja, määräaikaisia talletuksia tai 
sijoituksia, jotka voidaan helposti konvertoida käteisvaroiksi 
tiedossa olevaan määrään ja alle kolmen kuukauden 
ajanjaksolla niiden hankinnasta tai 
rahamarkkinarahastosijoituksia, joilla on vastaava riskiprofiili. 

Käteisvarat ja pankkitilien rahavarat sekä talletukset ja 
korkosijoitukset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. 

Rahastosijoitukset arvostetaan käypään arvoon tuloksen 
kautta. 

Käteisvarojen, pankkisaamisten, talletusten ja 
korkosijoitusten arvonalentumista testataan säännöllisesti, 
mutta riski on vähäinen niiden korkean luottokelpoisuuden ja 
lyhyen juoksuajan vuoksi. Rahastosijoitusten 
arvonalentumisriski sisältyy niiden käyvän arvon 
muutokseen.  

 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021
Rahat ja pankkisaamiset 

Talletukset ja arvopaperit, maturiteetti kolme kuukautta tai alle 7,3 7,7
Käteinen raha ja pankkitilit 122,3 124,7

Rahat ja pankkisaamiset 129,5 132,4
 
Osa Neleksen tytäryhtiöistä sijaitsee maissa, joissa valuuttamarkkinoita on rajoitettu. Tällaisissa 
valtioissa sijaitsevien rahavarojen osuus oli 17 miljoonaa euroa lopputilityshetkellä (14 milj. e 
vuonna 2021). 
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Keskimääräinen tuotto tal letuksil le ja arvopapereil le 

Milj. euroa 1–3/2022 1–12/2021

Maturiteetti kolme kuukautta tai alle 0,78 % 4,70 %
 

4.4 Oma pääoma 

Laatimisperiaate 

Osakeanti ja omat osakkeet 

Osakeannista tai optioiden merkitsemisestä syntyneet 
transaktiokustannukset esitetään omassa pääomassa niistä 
saadun vastikkeen vähennyksenä verot huomioituna. 

Emoyhtiön omistamat omat osakkeet on arvostettu 
alkuperäiseen hankintahintaan ja vähennetty omasta 
pääomasta. Jos omia osakkeita myydään tai lasketaan 
uudelleen liikkeelle, niistä saatu vastike kirjataan omaan 
pääomaan välittömillä transaktiokustannuksilla sekä 
tuloveroilla oikaistuna. 

Muuntoerot 

Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista 
pääomista sekä ulkomaisiin nettosijoituksiin rinnastettavista 
lainoista aiheutuvat kurssierot on kirjattu konsernin muiden 
laajan tuloksen erien kautta muuntoeroihin. Kun ulkomaisen 

tytäryhtiön omia pääomia suojataan valuuttamääräisin 
lainoin tai johdannaisilla, niistä syntyneet kurssierot 
verovaikutus huomioituna kirjataan laajan tuloksen erien 
kautta näitä muuntoeroja vastaan. Kun ulkomainen tytäryhtiö 
myydään, kertyneet muuntoerot, mukaan lukien 
suojausinstrumenttien vaikutus, peruutetaan muiden laajan 
tuloksen erien kautta ja kirjataan konsernin tuloslaskelmaan 
oikaisemaan luovutusvoittoa tai tappiota. Jos ulkomaisen 
tytäryhtiön omaa pääomaa pienennetään palauttamalla osa 
siihen sijoitetuista varoista, palautusta vastaava osuus 
muuntoeroista peruutetaan konsernin laajan tuloksen erien 
kautta ja kirjataan konsernin tuloslaskelmaan. 

Osingot 

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi kirjataan vuosittain sen 
jälkeen, kun osakkeenomistajat ovat hyväksyneet sen 
yhtiökokouksessa. 

 

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä 

Neles Oyj:n täysin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty 
osakepääoma oli 31.3.2022 50 982 843,80 euroa 
(50 982 843,80 euroa vuoden 2021 lopussa).  

 

31.3.2022 Neles Oyj:n hallussa olevien yhteensä 150 361 
oman osakkeen hankintameno, 3 337 728,57 euroa, on 
kirjattu omien osakkeiden rahastoon. 

Osaketta 2022 2021
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden alussa 150 197 895 150 197 895
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 150 197 895 150 197 895

Emoyhtiön hallussa olevat osakkeet 150 361 150 361

Osakkeiden lukumäärä yhteensä tilikauden lopussa 150 348 256 150 348 256
 
Osingonjakoehdotus 

Neles Oyj sulautui Valmet Oyj:een 1.4.2022 ja Neles Oyj 
purkautui. Sulautumisen vuoksi hallitus ei tee ehdotusta 
voittovarojen käytöstä 31.3.2022 päättyneeltä tilikaudelta.  

Arvonmuutos- ja muut rahastot 

Osakepalkkiot on esitetty arvonmuutosrahastossa 
31.12.2020. Vuonna 2021 arvonmuutosrahastoa alennettiin 
1,2 miljoonaa euroa osakeperusteisten palkkioiden ohjelmiin 
tehtyjen rakennemuutoksen johdosta. 
 
Vararahasto koostuu jakokelvottomista varoista, jotka on 
siirretty sinne jakokelpoisista varoista yhtiöjärjestyksen tai 
paikallisen lainsäädännön vaatimuksesta tai 
osakkeenomistajien päätöksellä.  
 
Muut rahastot muodostuvat emoyhtiön voitonjakokelpoisesta 
rahastosta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. 
Tilikaudella 2022 muista rahastoista suoritettiin varojenjako 
39,1 miljoonaa euroa Valmet Oyj sulautumisen yhteydessä 
sekä tehtiin korjaus muiden rahastojen ja kertyneiden 
voittovarojen välillä liittyen jakautumiseen vuonna 2020. 
 

 
  



 Tilinpäätös 
 

 

 
Neles Oyj – Lopputilitys 2022  65 

Muutokset arvonmuutos- ja muissa rahastoissa  

Milj. euroa 
Vara-

rahasto
 Muut 

rahastot Yhteensä
1.1.2022 1,2 28,8 30,0
Varojenjako - -39,1 -39,1
Edellisten tilikausien korjaukset - 10,6 10,6

31.3.2022 1,2 0,4 1,5
  

Milj. euroa 
Arvonmuutos

-rahasto
Vara-

rahasto
 Muut 

rahastot Yhteensä
1.1.2021 1,2 1,2 28,8 31,3
Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna -1,2 - - -1,2

31.12.2021 - 1,2 28,8 30,0
 
 

4.5 Rahoitus- ja vuokrasopimusvelat  

Laatimisperiaate 

Rahoitusvelat 

Pitkäaikaiset lainat kirjataan hankintahetkellä käypään 
arvoon transaktiomenoilla vähennettynä. Myöhemmin lainat 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää. Nostetun velan 
transaktiokuluilla vähennettynä kirjatun määrän ja 
myöhemmin takaisin maksettavan velan määrän erotus 
jaksotetaan tuloslaskelmaan korkokuluksi laina-ajalle. 
Pitkäaikainen laina tai sen osa luokitellaan lyhytaikaiseksi, 
kun velvollisuus takaisinmaksuun on 12 kuukauden sisällä 
tilinpäätöspäivästä. Rahoitusvelka kirjataan pois vain, kun 
lainasopimuksen velvoite on täytetty, kumottu tai 
voimassaolo on päättynyt. 

Lainalimiiteistä maksetut palkkiot jaksotetaan rahoituskuluksi 
limiitin voimassaoloajalle tai, jos lainan nosto on 
todennäköinen, osana lainan transaktiokuluja. 
Velkainstrumenttien muutokseen liittyvät transaktiomenot 
sisällytetään velan tasearvoon ja kirjataan kuluksi efektiivisen 
koron menetelmällä ehdoiltaan muuttuneen velan jäljellä 
olevana juoksuaikana silloin, kun uudet ehdot eivät 
olennaisesti eroa alkuperäisistä. Kun ehdot eivät ole 
muuttuneet olennaisesti, laskennallinen voitto tai tappio 
kirjataan tuloslaskelmaan muutoksen toteuttamishetkellä. 

 

Vuokrasopimusvelat 

Neles kirjaa vuokrasopimusvelan vuokranmaksua varten 
Neleksen operatiivista toimintaa varten vuokratusta 
käyttöoikeusomaisuudesta.  
 
Vuokra-ajan alkaessa, Neles arvostaa vuokrasopimusvelan 
vuokra-ajan aikana tehtävien vuokranmaksuerien 
nykyarvoon. Vuokranmaksuerät sisältävät kiinteät maksut 
vähennettynä vuokrasopimukseen perustuvilla kannustimilla, 
muuttuvat vuokrat, jotka riippuvat indeksistä tai 
vertailuarvosta sekä jäännösarvotakuiden perusteella 
suoritettavat maksut. Vuokranmaksuerät sisältävät lisäksi 
osto-option toteutushinnan, jos on kohtuullisen varmaa, että 
optio tullaan käyttämään ja maksut vuokrasopimuksen 
päättämisestä aiheutuvista sanktioista, jos vuokra-ajassa on 
huomioitu, että kyseinen optio tullaan käyttämään. 
 
Vuokranmaksuerien nykyarvoa laskettaessa, Neles käyttää 
lisäluoton korkoa vuokra-ajan alkaessa, koska sisäistä 
korkokantaa ei voida valmiiksi määrittää 
vuokrasopimuksissa.  Myöhemmin vuokrasopimusvelkaa 
kasvatetaan vastaamaan koron lisäystä ja lasketaan 
maksettujen vuokranmaksuerien mukaisesti. 
Vuokrasopimusvelan kirjanpitoarvo arvostetaan uudelleen, 
jos sopimukseen tehdään muutoksia, sopimusaikaa 
muutetaan tai arviota option käyttämisestä muutetaan.
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   31.3.2022  31.12.2021 
Milj. euroa Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Lainat rahoituslaitoksilta - - 149,6 149,6

Vuokrasopimusvelat 35,5 35,5 36,0 36,0

Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 35,5 35,5 185,6 185,6

  
Lainat rahoituslaitoksilta 384,3 384,3 18,5 18,5
Laina Valmet Oyj:ltä 88,8 88,8 - -
Vuokrasopimusvelat 11,7 11,7 11,5 11,5

Korolliset lyhytaikaiset velat yhteensä 484,9 484,9 30,0 30,0

  

Korolliset velat yhteensä 520,4 520,4 215,6 215,6
 

Maaliskuun 2022 lopussa korolliset velat esitetään 
lyhytaikaisina velkoina, koska Neleksen sulautuminen 
tapahtui 1.4.2022.  
 
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta koostuu 150.0 
miljoonan euron kahdenvälisestä määräaikaisesta lainasta, 
215,0 miljoonan euron lainasta, joka nostettiin maaliskuussa 
2022 ylimääräisen varojenjaon rahoittamiseen ja lainoista 
tytäryhtiöissä. Neleksen tytäryhtiöiden nostamat lainat 
rahoituslaitoksilta olivat 19,3 miljoonaa euroa 31.3.2022            
(18,5 milj.e vuonna 2021). Tytäryhtiölainat ovat pääasiassa 
Intian rupian ja Etelä-Korean wonin määräisiä ja lainojen 

keskimääräinen korko oli 31.3.2022 5,08 % (4.9% vuonna 
2021).  
 
Laina Valmet Oyj:ltä oli 88,8 miljoonaa euroa ja vastaa 
määrältäan Valmetin osuutta ylimääräisestä varojen jaosta.  
 
Sulautumisen toteutuessa 1.4.2022, kaikki korolliset velat 
siirrettiin yhdistyneelle Valmetille.    
 
Lainojen keskimääräinen korko 31.3.2023 oli 0,57 % (0,70 % 
31.12.2021 ). 

 
Korol l isten lainojen lyhennysten kassavirrat 

2022 
Milj. euroa 

Lainat 
rahoituslaitoksilta Laina Valmet 

Oyj:tä

Vuokrasopimus-
velkojen 

lyhennykset 1

2022 384,3 88,8 13,5
2023 - - 11,7
2024 - - 10,0

2025 - - 8,7

2026 - - 2,4

Myöhemmin - - 6,1
Yhteensä 384,3 88,8 52,4
1 Tulevat vuokrien maksut nimellisarvoon.  

Johdannaisinstrumenttien erääntyminen esitetään liitetiedossa 4.8. 
 

4.6 Korollisten nettovelkojen täsmäytys 

Korol l iset nettovelat 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021
Pitkäaikaiset korolliset velat ¹ 0,0 149,6
Vuokrasopimusvelat  47,2 47,5
Lyhytaikaiset korolliset velat 473,1 18,5
Laina- ja muut korolliset saamiset -2,3 -1,8
Likvidit varat -129,5 -132,4
Korolliset nettovelat 388,5 81,4
 
1 Sisältää pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät.  
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Korol l isten nettovelkojen muutokset 

2022 
 
Milj. euroa 

Tasearvo 
1.1. Rahavirrat

Yritys-
hankinnat 

Muunto-
erot

Muut muutokset 
ilman rahavirta-

vaikutusta
Tasearvo 

31.3.
Pitkäaikaiset korolliset velat 149,6 0,0 - - -149,6 0,0
Vuokrasopimusvelat 47,5 -3,1 - 0,5 2,4 47,2
Lyhytaikaiset korolliset velat 18,5 216,2 - - 238,5 473,1
Laina- ja muut korolliset saamiset -1,8 -0,5 - - - -2,3
Likvidit varat -132,4 5,5 - -2,6 - -129,5
Korolliset nettovelat 81,4 218,1 - -2,2 91,2 388,5
 
2021 
 
Milj. euroa 

Tasearvo 
1.1. Rahavirrat

Yritys-
hankinnat 

Muunto-
erot

Muut muutokset 
ilman rahavirta-

vaikutusta
Tasearvo 

31.12.
Pitkäaikaiset korolliset velat 149,7 0,0 - - -0,1 149,6
Vuokrasopimusvelat 51,5 -11,0 1,4 1,7 3,9 47,5
Lyhytaikaiset korolliset velat 16,1 1,8 - 0,6 0,0 18,5
Laina- ja muut korolliset saamiset 0,0 -1,8 - - - -1,8
Likvidit varat -135,9 6,5 - -2,9 0,0 -132,4
Korolliset nettovelat 81,4 -4,5 1,4 -0,6 3,8 81,4
 

4.7 Ehdolliset velat ja vastuut 

Laatimisperiaate 

Neles-konsernin yhtiöt ovat antaneet takauksia niiden 
normaaliin liiketoimintaan liittyvien sitoumusten vakuudeksi. 
Tyypillisesti takauksia annetaan sopimusehtojen tai 
ennakkomaksujen vakuudeksi.  

Takaisinostosopimuksilla tarkoitetaan sitoumuksia, joilla 
Neles sitoutuu ostamaan takaisin asiakkaalle myymänsä 

laitteen. Takaisinostovelvollisuuteen johtavat ehdot 
määritellään sopimuskohtaisesti. 

Neles esittää ehdolliset velat ja vastuut taseen ulkopuolisina 
velkoina ja kirjaa ne ainoastaan, kun niiden toteutuminen on 
todennäköistä. 

 

Milj. euroa 31.3.2022 31.12.2021
Takaukset   

Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamat ulkoiset takaukset 39,3 39,4
Muut sitoumukset   

Takaisinostositoumukset 24,5 22,8
Muut vastuusitoumukset 6,4 2,2

Yhteensä 70,2 64,4
 
Oikeudenkäynneistä ja niihin liittyvistä ehdollisista veloista on kerrottu liitetiedossa 6.2. 
 

4.8 Johdannaiset  

Laatimisperiaate 

Johdannaiset kirjataan taseeseen käypään arvoon niiden 
tekohetkellä ja arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöshetkellä. 
Johdannaiset luokitellaan tekohetkellään tulosvaikutteisesti 
kirjattaviksi, jolloin niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. 

Johdannaiset luokitellaan taseen pitkäaikaisiksi varoiksi ja 
veloiksi, kun niiden jäljellä oleva maturiteetti on yli 12 kuukautta 
ja taseen lyhytaikaisiksi varoiksi ja veloiksi, kun maturiteetti on 
alle 12 kuukautta. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset 

Nämä instrumentit, joita on solmittu tasaamaan liike- ja 
rahoitustoiminnan riskejä, koostuvat valuuttatermiini-, valuutta- 
ja korko-optio-, koronvaihto- ja nikkelin 
hinnanvaihtosopimuksista. 

Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutokset kirjataan 
korkokuluihin. Termiinisopimusten käyvän arvon muutokset 
kirjataan pääosin muihin liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin. 
Silloin kun termiinisopimukset on hankittu konsernin 
valuuttamääräisten rahavarojen ja kassahallinnan sijoitusten 
kurssiriskien tasaamiseen, niiden käyvän arvon muutokset 
kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Hyödykesopimusten 
käyvän arvon muutos kirjataan muihin liiketoiminnan tuottoihin 
ja kuluihin. 

Johdannaisten käyvän arvon määritys 

Termiinien käypä arvo määräytyy niiden tilinpäätöshetken 
markkinahinnan mukaan. Koronvaihtosopimusten käypä arvo 
lasketaan arvioitujen tulevien rahavirtojen nykyarvona. 
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Hyödykejohdannaisten käypä arvo perustuu niiden 
noteerattuun markkinahintaan tilinpäätöshetkellä. Optioiden 

käyvän arvon määrityksessä käytetään Black-
Scholes‑hinnoittelumallia.  

 

Johdannaisten nimell isarvot ja käyvät arvot t i l ikauden lopussa  

31.3.2022 
Milj. euroa Nimellisarvo

Käypä arvo, 
saamiset

Käypä arvo, 
velat

Käypä arvo, 
netto

Valuuttatermiinisopimukset 105,5 0,2 1,5 -1,3
Nikkelinvaihtosopimukset1 288,0 3,4 - 3,4
Yhteensä  3,6 1,5 2,1
 
31.12.2021 
Milj. euroa Nimellisarvo

Käypä arvo, 
saamiset

Käypä arvo, 
velat

Käypä arvo, 
netto

Valuuttatermiinisopimukset  109,4 0,4 0,5 -0,1
Nikkelinvaihtosopimukset1 312,0 0,7 - 0,7
Yhteensä  1,2 0,5 0,7
 
1 Nimellismäärä tonnia. 
 
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa asianomaisten riskien suuruutta. 
 
Johdannaisten tasearvot ti l ikauden lopussa 

 31.3.2022 31.12.2021 
Milj. euroa Saamiset Velat Saamiset Velat

Valuuttatermiinisopimukset  0,2 1,5 0,4 0,5

Nikkelinvaihtosopimukset  3,4 - 0,7 -

Yhteensä 3,6 1,5 1,2 0,5
 
Johdannaisten erääntymisajat 31.3.2022 (määrät nimellisarvoina) 

Milj. euroa 2022 2023 2024 
Valuuttatermiinisopimukset 105,5 - - 
Nikkelinvaihtosopimukset 1 210,0 78,0 - 

 

1 Nimellismäärä tonneja. 
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5 Konsolidointi 

5.1 Yhdistelyperiaatteet 
Tytäryhtiöt 

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi kaikki ne yhtiöt, 
joissa Neleksellä on määräysvalta. Määräysvalta katsotaan 
olevan, kun Neles altistuu riskille tai sillä on oikeus 
muuttuvaan tuottoon sijoituskohteesta, ja kun Neles pystyy 
vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta 
koskevaa valtaansa. Tilikauden aikana hankitut yhtiöt 
sisältyvät konsernitilinpäätökseen niiden hankintahetkestä 
lähtien ja myydyt tai omistajille jaetut yhtiöt niiden 
luopumisajankohtaan asti. 
  
Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saatavat ja velat, 
sekä voitot ja tappiot liiketoimista tytäryhtiöiden välillä, 
eliminoidaan osana yhdistelyprosessia. Määräysvallattomien 
omistajien osuus tytäryhtiöistä esitetään konsernin taseessa 
osana omaa pääomaa, erillään osakkeenomistajille 
kuuluvasta pääomasta. Määräysvallattomien omistajien 
osuus tilikauden tuloksesta ilmoitetaan konsernin 
tuloslaskelmassa erikseen. 
 
Konsernin sisäiset osakeomistukset eliminoidaan 
hankintamenomenetelmällä. Hankintamenoon sisältyy 
luovutettujen varojen lisäksi liikkeelle laskettujen osakkeiden 
käypä arvo ja hankintahetkellä mahdollisesti vastattavaksi 
otetut velat. Jokaisen hankinnan osalta määräysvallattomien 
omistajien osuus voidaan kirjata joko käypään arvoon tai 
suhteellisena osuutena hankitun kohteen 
nettovarallisuudesta. Hankitun kohteen nettovarallisuuden 
käyvän arvon ylittävä hankintameno kirjataan liikearvoksi. 
Jos hankintameno alittaa konsernin hankkiman 
nettovarallisuuden käyvän arvon, näiden erotus kirjataan 
suoraan konsernin tulokseen. 
 
Kun Neleksen määräysvalta lakkaa, jäljelle jäävä 
omistusosuus arvostetaan määräysvallan menettämispäivän 
käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan 
tulosvaikutteisesti. Tämä käypä arvo toimii alkuperäisenä 
kirjanpitoarvona, kun jäljelle jäävää osuutta myöhemmin 
käsitellään osakkuusyhtiönä, yhteisyrityksenä tai 
rahoitusvaroina. Lisäksi asianomaisesta yrityksestä aiemmin 
muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja määriä käsitellään ikään 
kuin konserni olisi suoraan luovuttanut niihin liittyvät varat ja 
velat. 

Määräysvallattomien omistajien osuus 

Tapahtumat määräysvallattomien omistajien kanssa 
käsitellään kuten omistajien kanssa tehdyt. 
Määräysvallattomilta omistajilta hankitun omistusosuuden 
kauppahinnan ja saadun nettovarallisuuden käyvän arvon 
välinen ero kirjataan suoraan konsernin omaan pääomaan. 
Määräysvallattomille omistajille myydyn osuuden 
luovutusvoitto tai -tappio kirjataan samoin suoraan omaan 
pääomaan. 

Myytävänä olevat varat 

Pitkäaikaiset varat tai myytävät liiketoiminnot luokitellaan 
myytävänä oleviksi, jos niiden tasearvo on tarkoitus kerryttää 

myynnin kautta eikä jatkuvan toiminnan kautta. Tällöin ne 
arvostetaan joko tasearvoon tai sitä alempaan käypään 
arvoon, myynnin kuluilla vähennettynä ja poistojen 
kirjaaminen lopetetaan. Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja 
velat tai luovutettavien varojen ja velkojen ryhmä esitetään 
erillään muista varoista ja veloista siitä lähtien, kun 
myytävänä olevaksi luokittelun edellytykset täyttyvät, kun 
taas tällöin vertailuvuosia ei luokitella uudelleen. 

Ulkomaanrahanmääräiset erät 

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön 
toiminnallinen valuutta. Ulkomaanrahanmääräiset 
tapahtumat kirjataan kirjauspäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä 
valuuttamääräiset tase-erät arvostetaan tilinpäätöspäivän 
kurssiin. Liiketoiminnasta aiheutuvat kurssierot kirjataan 
liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin, paitsi 
suojauslaskennan piiriin kuuluvat kurssierot, jotka 
tuloutetaan samalla rivillä kuin suojauksen kohde. 
Rahoitustoiminnasta johtuvat kurssierot kirjataan 
nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
 
Kun tytäryhtiöiden toiminnallinen valuutta poikkeaa konsernin 
esittämisvaluutasta, sen tuloslaskelma muunnetaan euroiksi 
tilikauden keskikurssiin ja tase tilinpäätöspäivän kurssiin. 
Näistä kursseista syntyvä ero kirjataan muiden laajan 
tuloksen erien kautta konsernin oman pääoman 
muuntoeroihin. 

Oman pääoman suojaus 

Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista 
pääomista sekä ulkomaisiin nettosijoituksiin rinnastettavista 
lainoista aiheutuvat kurssierot on kirjattu konsernin muiden 
laajan tuloksen erien kautta muuntoeroihin. 
 
Tietyissä valuutoissa raportoivien tytäryhtiöiden omia 
pääomia voidaan suojata pääasiassa 
ulkomaanrahanmääräisin lainoin ja termiinisopimuksin. 
Toteutuneet ja toteutumattomat kurssierot, verovaikutus 
huomioituna, kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta 
konsolidoinnissa syntyvää muuntoeroa vastaan, siltä osin 
kuin suojaukset ovat tehokkaita. Suojauslaskennassa 
käytettävien johdannaisten korkotekijä kirjataan 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
 
Kun ulkomainen tytäryhtiö myydään, kertyneet muuntoerot, 
mukaan lukien suojausinstrumenttien vaikutus, peruutetaan 
muiden laajan tuloksen erien kautta ja kirjataan konsernin 
tuloslaskelmaan oikaisemaan luovutusvoittoa tai -tappiota. 
Jos ulkomaisen tytäryhtiön omaa pääomaa pienennetään 
palauttamalla osa siihen sijoitetuista varoista, palautusta 
vastaava osuus muuntoeroista peruutetaan konsernin laajan 
tuloksen erien kautta ja kirjataan konsernin tuloslaskelmaan. 
Oman pääoman suojausta ei ole tehty vuonna 2022 tai 2021. 
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5.2 Tytäryhtiöt 

Yhtiön nimi ja omistusosuus 31.3.2022  Yhtiön nimi ja omistusosuus 31.3.2022 
Alankomaat    Puola   
Neles Netherlands B.V. 100,0 %  Neles Poland S.p. z.o.o 100,0 % 
Australia    Qatar   
Neles Australia Flow Control Pty Ltd 100,0 %  Neles Automation Qatar LLC ¹ 49,0 % 
Brasilia    Ranska   
Neles do Brazil Indústria e Comércio Ltda 100,0 %  Neles France SAS 100,0 % 
Chile    Romania   
Neles Chile SpA 100,0 %  Neles Flow Control Romania S.R.L 100,0 % 
Espanja    Ruotsi   
Neles Flow Control Spain SL 100,0 %  Neles Sweden AB 100,0 % 
Etelä-Afrikka    Saksa   
Neles South Africa Pty Ltd 100,0 %  Neles Germany GmbH 100,0 % 
Etelä-Korea    Saudi Arabia   
Neles Korea Co. Ltd 100,0 %  Neles Plant Saudi Arabia LLC 70,0 % 
Intia    Singapore   
Neles India Private Limited 100,0 %  Neles Asia Pacific Pte Ltd 100,0 % 
Italia    Suomi   
Neles Italy S.p.A 100,0 %  Neles Finland Oy 100,0 % 
Itävalta    Taiwan   
Neles Austria GmbH 100,0 %  Neles Taiwan Co Ltd 100,0 % 
Japani    Thaimaa   
Neles Japan Co. Ltd 100,0 %  Neles (Thailand) Co. Ltd  100,0 % 
Kanada    Tšekin tasavalta   
Neles Canada Ltd 100,0 %  Neles Czech Republic s.r.o. 100,0 % 
Kiina    Turkki   
Neles (China) Investment Co. Ltd 100,0 %  Neles Turkey Dis Ticaret A.S. 100,0 % 
Neles Flow Control (China) Co. Ltd 100,0 %  Venäjä   
Neles Flow Control (Shanghai) Co. Ltd 100,0 %  OOO Neles 100,0 % 
Malesia    Yhdistyneet Arabiemiirikunnat   
Neles Flow Control Malaysia Sdn. Bhd. 100,0 %  Neles Flow Control LLC ¹ 49,0 % 
Meksiko    Neles FZE 100,0 %  
Neles Mexico SA de CV  100,0 %  Yhdistyneet kuningaskunnat    
Peru    Neles UK Ltd 100,0 % 
Neles Perú S.A.C 100,0 %  Yhdysvallat   
Portugali    Neles USA Inc. 100,0 % 
Neles Portugal, Unipessoal LDA 100,0 %  Neles-Jamesbury Inc. 100,0 % 

 

1 Yhdistellään konsernitilinpäätökseen 100 %:sti. 
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5.3 Lähipiiritapahtumat 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet ja Neleksen 
johtoryhmän jäsenet, heidän läheiset perheenjäsenensä, 
organisaatiot, joissa heillä on määräusvalta tai huomattava 
vaikutusvalta sekä tytäryhtiöt ja osakkeenomistajat, joilla on 

yhtiöön huomattava vaikutusvalta. Tytäryhtiöt on esitetty 
liitetiedossa 5.2. Tässä liitetiedossa esitetään 
lähipiiritapahtumina liiketoimet, jotka eivät eliminoidu 
konsernitilinpäätöksessä. 

Johtoryhmän työsuhde-etuudet 

Toimitusjohtaja 

Euroa1   1-3/2022 1-12/2021  
Väliaikainen toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja2      

Palkat, palkkiot ja luontoisedut   160 046  783 528  
Työsuhteen päättymisen jälkeiset edut   6 250  100 422  

 Yhteensä   166 296  883 950 
    

1 Maksuperusteisesti 
2  Väliaikainen toimitusjohtaja Simo Sääskilahti ajanjaksolla 1.1 – 31.3.2022. Olli Isotalo toimi yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2021 asti.  
 
30. marraskuuta 2021 päätettiin toimitusjohtaja Olli Isotalon 
johtajasopimuksen purkamisesta toukokuun 2022 loppuun 
mennessä, ja hänet vapautettiin tehtävistään 1.1.2022 
alkaen. Hänellä on oikeus vuonna 2022 maksettavaan 1,3 
miljoonan euron korvaukseen liittyen pitkän aikavälin 
kannustinohjelmiin sekä 0,5 miljoonan euron erorahaan, joka 

vastaa 12 kuukauden palkkaa. Lisäksi hänellä on oikeus 
kertyneeseen lisäeläkkeeseen.  
Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmistä on esitetty liitetiedoissa 
1.5 Osakeperusteiset maksut. Neleksellä on myös 
maksuperusteisia lisäeläkevakuutuksia, joiden piiriin muut 
johtoryhmän jäsenet kuuluvat. Nämä vakuutusmaksut olivat 
0,0 (0,3) miljoonaa euroa. 

 
Muu johtoryhmä 

Euroa  1-3/2022 1-12/2021 
Neleksen johtoryhmä       

Palkat, palkkiot ja luontoisedut   1 190 284  2 736 598  
Työsuhteen päättymisen jälkeiset edut   53 494  253 295  
Osakeperusteiset maksut   -  889 637  

Yhteensä   1 243 778  3 879 530  
 

Hallituksen jäsenten etuudet 

Hall itus 

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021 
Hallituksen jäsenet     

Jaakko Eskola  -33,8 -102,3 

Anu Hämäläinen -22,0 -95,4 

Niko Pakalén -19,5 -76,3 

Teija Sarajärvi -16,6 -72,2 

Jukka Tiitinen -17,6 -64,8 

Mark Vernon -16,6 -102,0 

Entiset hallituksen jäsenet     

Britta Giesen - -30,5 

Jukka Moisio - -42,3 

Petter Söderström - -20,9 

Perttu Louhiluoto - -27,9 

Yhteensä -126,3 -634,7 
 
Yllä esitetyt hallitusten jäsenten palkkiot on esitetty suoriteperusteisesti siten, kun ne vaikuttavat tuloslaskelmaan.   
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Neleksen 22.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen 
mukaisesti hallituksen palkkiot ovat seuraavat: 
puheenjohtajan palkkio on 115 000 euroa, 
varapuheenjohtajan 65 000 euroa sekä muiden hallituksen 
jäsenten 50 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron, 
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7 500 euron, palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 7 500 euron ja 
palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle 3 750 euron 
lisäpalkkio. 

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on 
Pohjoismaissa, maksetaan 800 euroa kokoukselta ja 
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 
maksetaan 1 600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden 
kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, maksetaan 3 200 euroa 
kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat. 
Valiokuntien kokouksista palkkiota ei makseta. Matkakulut ja 
päivärahat maksetaan Neleksen matkustussäännön 
mukaisesti. Tilikaudella 1-3/2022 hallituksen jäsenille 
maksettiin vain kokouspalkkioita. 
 

Liiketapahtumat ja saamiset sekä velat lähipiirin kanssa   

Valmet Oyj: omistaa 29,5 % osuuden Neleksen osakkeista 
31.3.2022, joten sillä on mahdollisuus käyttää huomattavaa 
vaikutusvaltaa yhtiötä kohtaan. Tästä syystä se on Neleksen 
lähipiiriyhtiö. 

Liiketapahtumat ja saamiset sekä velat lähipiirinyhtiön 
kanssa ovat seuraavat: 
 

Li iketapahtumat ja saamiset sekä velat lähipi irin  kanssa 

Milj. euroa   1-3/2022 1-12/2021 

Myynti1   1,1 10,7 

Vuokratuotot  0,0 0,1 

Saamiset  1,3 1,6 

Laina Valmet Oyj:lta  88,8 - 
 
1 Valmetista tuli lähipiiriyhtiö 12.8.2020, kun sen omistusosuus Neleksestä ylitti 20 %. Myynti lähipiiriyhtiöille on tapahtunut normaalein 

markkinahinnoin ja samoilla ehdoilla kuin muille ulkopuolisille asiakkaille. 
 

5.4 Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 

Yrityshankinnat 2022 

Neles-konsernilla ei ollut yrityshankintoja tai yritysmyyntejä tilikaudella 2022. 

Yrityshankinnat 2021 

1.11.2021 Neles osti liiketoimintakaupalla Flowrox-teknologiayhtiön venttiili- ja pumppuliiketoiminnan Suomessa, 
Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Kiinassa, Venäjällä ja Perussa. Kaupan avulla Neles täydentää tarjoomaansa ja 
parantaa markkina-asemaansa kaivos- ja metalliteollisuudessa. Hankittu liiketoiminta työllistää 101 henkilöä.   
 
Hankinnoista kirjatut alustavat varat ja velat 

Milj. euroa 2021 
Aineettomat omaisuuserät 9,5 
Aineelliset omaisuuserät 0,2 
Käyttöoikeusomaisuus 1,4 

Vaihto-omaisuus 9,1 
Muut saamiset 0,1 
Korolliset velat -1,4 
Muut velat -0,7 
Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus käypään arvoon arvostettuna 18,1 
Liikearvo 25,1 

Hankintahinta 43,3 
 
Liikearvo johtuu synergioista, jotka liittyvät tarjooman laajentamismahdollisuuksiin kaivos- ja metalliteollisuudessa ja 
henkilöstön tietotaidosta. Laskelmat liikearvosta perustuvat hankittujen tase-erien kirjanpitoarvoihin, joita on oikaistu 
laskentaperiaatteiden välisillä eroilla sekä nettovarallisuuden käypään arvoon arvostamisen vaikutuksilla. Kirjattu liikearvo on 
verotuksessa vähennyskelpoinen.  
 
Hankitun liiketoiminnan liikevaihto Neles konsernissa ajalla 1.11.-31.12.2021 oli 4,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 Flowroxin 
venttiili- ja pumppuliiketoimintojen liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa.  
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Hankintojen nettomääräinen rahavirtavaikutus 

Milj. euroa 2021 
Maksetut käteisvastikkeet 40,3 
Hankitut käteisvarat 0,0 
Nettorahavirta tilikaudella 40,3 
Ehdollinen vastike 3,0 
Käteisvastike yhteensä 43,3 

 
Flowrox hankinnan ehdollinen vastike maksetaan, jos saatuihin tilauksiin liittyvän ansaintakriteerin tavoitteet täyttyvät 
hankintahetkeä seuraavan vuoden aikana.  
 
Hankintaan liittyvät kulut olivat 0,6 miljoonaa euroa, ja ne sisältyivät tuloslaskelmassa hallinnon yleiskuluihin ja 
rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtaan. 
 

5.5 Uudet laskentastandardit  

Käyttöön otetut uudet standardit ja standardien 
muutokset 2022 

Neles on soveltanut alla mainittuja IFRS-standardeihin 
tehtyjä uudistuksia ja vuosittaisia parannuksia, jotka ovat   
tulleet voimaan 1.1.2022. 
 
 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit - Palkkiot 10 prosentin 

testissä rahoitusvelkojen pois kirjaamisesta  
 Muutos IAS 37: Tappiolliset sopimukset - sopimuksen 

täyttämisen kustannukset 
 Muutos IAS 16: Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet: 

Tuotot ennen aiottua käyttöä 
 Muutos IFRS 1: Tytäryhtiö ensilaatijana  
 Muutos IAS 41: Verotus käyvän arvon määrityksissä 
 Muutos IFRS 3: Päivitys viittaukseen käsitteelliseen 

viitekehykseen 
 
Standardeihin tehdyillä uudistuksilla ja vuosittaisilla 
parannuksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Neles-
konsernille.   

Myöhemmin sovellettavat uudet ja muutetut 
standardit 

Tämän tilinpäätöksen hyväksymispäivänä Neles ei ole 
soveltanut seuraavia uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, 
jotka on julkaistu mutta jotka eivät ole vielä voimassa. 
 
 IFRS 17 Vakuutussopimukset standardimuutoksineen 
 Muutos IAS 1: Velkojen luokittelu lyhytaikaisiksi tai 

pitkäaikaisiksi  
 Muutos IAS 8: Kirjanpidollisen arvion määritelmä 
 Liitetietoaloite: Laatimisperiaatteet 
 Muutos IFRS 17: IFRS 17 ja IFRS 9 käyttöönoton 

Vertailutiedot  
 
Neles ei julkaise tilinpäätöksiä tulevina kausina, joten yllä 
listattujen standardien käyttöönotolla ei ole vaikutusta 
Neleksen tilinpäätöksiin tulevina kausina. 

 

5.6 Käytetyt valuuttakurssit 

  Keskikurssit Päätöskurssit Keskikurssit Päätöskurssit
  1-3/2022 31.3.2022 1-12/2021 31.12.2021
USD (Yhdysvaltain dollari) 1,1196 1,1101 1,1851 1,1326
BRL (Brasilian real) 5,8492 5,3009 6,3782 6,3101
INR (Intian rupia) 84,0707 84,1340 87,4940 84,2292
CNY (Kiinan juan) 7,0996 7,0403 7,6388 7,1947
SGD (Singaporen dollari) 1,5155 1,5028 1,5891 1,5279
SEK (Ruotsin kruunu) 10,4205 10,3370 10,1469 10,2503
GBP (Englannin punta) 0,8383 0,8460 0,8615 0,8403
CAD (Kanadan dollari) 1,4197 1,3896 1,4868 1,4393
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6 Muut liitetiedot 

6.1 Tilintarkastuspalkkiot 

Milj. euroa 1-3/2022 1-12/2021 

Tilintarkastuspalvelut -0,2 -1,2 

Veroneuvontapalvelut 0,0 0,0 

Muut palvelut 0,0 -0,1 

Yhteensä -0,2 -1,4 
 
Ernst & Young Oy:n suorittamat muut kuin lakisääteiset tilintarkastuspalvelut Neles-konsernin yhtiöille raportointi kaudella 
2022 olivat 5 tuhatta euroa. Vastaanotetu palvelut sisälsivät ainoastaan veroneuvontapalveluita. 
 
 

6.2 Oikeudenkäynnit ja vaateet 

Nelestä vastaan on käynnissä joitain oikeudellisia 
menettelyjä, oikeudellisia vaatimuksia ja erimielisiä riitoja eri 
maissa. Oikeudenkäynnit, oikeudelliset vaateet ja riidat 
liittyvät muun muassa Neleksen tuotteisiin, projekteihin, 
muihin toimintoihin ja asiakassaamisiin. Neleksen johto arvioi 
parhaan käsityksensä mukaan, että tällaisten 
oikeudenkäyntien, saatavien ja riitojen lopputuloksella ei ole 
olennaista haitallista vaikutusta Neleksen taloudelliseen 
tulokseen, kun otetaan huomioon niille esitetyt perusteet, 
tehdyt varaukset, voimassa oleva vakuutusturva ja Neleksen 
koko liiketoiminnan laajuus. On kuitenkin huomattava, että 
vireillä olevien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten 
ja riitojen tulos on Neleksen johdon suoran vaikutusvallan 
ulkopuolella ja voi poiketa olennaisesti johdon nykyisestä 
arvioinnista.  

Asbestioikeudenkäynnit  

Vuodesta 1998 lähtien Yhdysvalloissa on aloitettu useita 
asbestiriitatapauksia, jotka liittyvät asbestiin liittyviin 
terveysongelmiin, ja joissa Neles-yhtiö on yksi nimetyistä 
vastaajista. Vireillä olevien kanteiden määrä 31.3.2022 oli 
226 (207 kannetta 31.12.2021). Neleksen johdon käsityksen 
mukaan Yhdysvalloissa vireillä olevien asbestiriitatapausten 
aiheuttama riski ei ole olennainen Neleksen koko 
liiketoiminnan näkökulmasta. Asbestiriitojen mahdollinen riski 
on käsitelty tilinpäätöksessä ehdollisena velkana. 

 

6.3 Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

1.4.2022 Neles Oyj:n ja Valmet Oyj:n välinen sulautumisen 
täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin ja Valmetin ja 
Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen suoritettiin. 
Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen johdosta 
Neles Oyj purkautui. Sulautumisvastikkeena annetut Valmetin 

uudet osakkeet rekisteröitiin Neleksen osakkeenomistajien 
arvo-osuustileille ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 
1.4.2022. 2.7.2021 julkaistun sulautumissopimuksen mukaan 
jokaisella Neleksen osakkeella sai vaihdossa 0,3277 Valmetin 
osaketta. 
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Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 
 

Emoyhtiön tuloslaskelma 
 
Euroa Liitetieto 1-3/2022 1-12/2021

Liikevaihto  8 637 421,15 34 588 772,96

Liiketoiminnan muut tuotot 2 - 115 821,09

Henkilöstökulut 3 -2 404 177,65 -13 658 606,86

Suunnitelman mukaiset poistot 4 -155 198,89 -376 340,20

Liiketoiminnan muut kulut  -7 683 044,79 -34 923 172,49

Liiketappio  -1 605 000,18 -14 253 525,50

  

Rahoitustuotot ja -kulut, netto 6 -536 791,09 73 237 449,17

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  -2 141 791,27 58 983 923,67

  
Tilinpäätössiirrot 7 - 22 156 000,00

Tulos ennen veroja  -2 141 791,27 81 139 923,67

  

Tuloverot  8 

  Tilikauden verot  31 039,89 -393 609,03

Tilikauden tulos  -2 110 751,38 80 746 314,64
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Emoyhtiön tase 
Vastaavaa    
    
Euroa Liitetieto 31.3.2022 31.12.2021 

Pysyvät vastaavat   

Aineettomat hyödykkeet 9 2 098 839,81 1 894 279,16 

Aineelliset hyödykkeet 9 31 927,07 32 758,07 

Sijoitukset   

Osuudet saman konsernin yrityksissä 10 464 951 822,01 464 951 822,01 

Muut sijoitukset 10 3 378 634,98 5 562 472,73 

Pysyvät vastaavat yhteensä  470 461 223,87 472 441 331,97 

   

Vaihtuvat vastaavat   

Pitkäaikaiset saamiset  12 1 825 621,08 1 794 581,19 

Lyhytaikaiset saamiset  12 140 896 530,40 136 780 371,09 

Rahat ja pankkisaamiset  63 182 343,59 76 156 392,83 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä  205 904 495,07 214 731 345,11 

   

Vastaavaa yhteensä  676 365 718,94 687 172 677,08 

   
   
Vastattavaa    
    
Euroa Liitetieto 31.3.2022 31.12.2021 

Oma pääoma 13  

Osakepääoma  50 982 843,80 50 982 843,80 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  356 617,86 39 408 070,56 

Kertyneet voittovarat  67 729 661,99 371 137 390,74 

Oma pääoma yhteensä  119 069 123,65 461 528 305,10 

   

Vieras pääoma   

Pitkäaikainen vieras pääoma 14 8 144 546,43 157 593 798,54 

Lyhytaikainen vieras pääoma 15 549 152 048,86 68 050 573,44 

Vieras pääoma yhteensä  557 296 595,29 225 644 371,98 

   

Vastattavaa yhteensä  676 365 718,94  687 172 677,08 
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Emoyhtiön rahoituslaskelma 
Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021
Liiketoiminnan rahavirta 
Tilikauden tulos -2 111 80 746
 
Oikaisut liikevoittoon 

Suunnitelman mukaiset poistot 155 376
Rahoitustuotot ja -kulut, netto 537 -73 237
Konserniavustukset - -22 156
Verot -31 394
Oikaisut liikevoittoon yhteensä 661 -94 623
 
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys -2 003 -1 436
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 2 432 -16 515
Käyttöpääoman muutos 429 -17 951 

 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -773 -2 136
Saadut osingot - 74 956
Saadut korot 45 393
Maksetut tuloverot - -394

Liiketoiminnan rahavirta -1 750 40 991
 
Investointien rahavirta 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -359 -1 867
Lisäykset tytäryhtiöosakkeisiin - -
Myönnetyt pitkäaikaiset lainasaamiset - -7 764
Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut 2 126 11 545
Myönnetyt lyhytaikaiset lainat - -

   Lyhytaikaisten saamisten takaisinmaksut -2 668 2 514
   Lisäykset lainasaamisissa - -1 784

Saadut korot investoinneista 367 1 317
Saadut osingot investoinneista - 0

Investointien rahavirta -535  3 961
 
Rahoituksen rahavirta 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto -39 051 -
Pitkäaikaisten lainojen nostot 215 176 157 850
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -150 000
Maksetut osingot -183 082 -33 119
Jakautumisen rahoitustapahtumat - -
Konsernipankkitilien muutos -25 888 -65 902
Konserniavustukset 22 156 20 701

Rahoituksen rahavirta -10 689  -70 469
 
Rahavarojen muutos -12 974  -25 517
Rahavarat 1.1. 76 156 101 674

Rahavarat 31.12. 63 182 76 156
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 

1 Laatimisperiaatteet 

Tilikaudelta 1.1.-31.3.2022 laadittu emoyhtiön tilinpäätös on 
laadittu Suomen kirjanpitolainsäädäntöä noudattaen 
osakeyhtiölain 16 luvun 17§:n mukaisena Neles Oyj:n 
lopputilityksenä. Tilinpäätös esitetään euroina. Vuoden 
2021 vertailutiedot ovat 12 kuukauden tilikaudelta, eivätkä 
siten ole suoraan  vertailukelpoisia.   

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen 

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu 
toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä 
vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset 
erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi 
raportointikauden päättymispäivän kurssia käyttäen. 

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu taseessa 
alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla 
poistoilla oikaistuna. Maa- ja vesialueita ei poisteta. 
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoistoin 
todennäköisenä taloudellisena vaikutusaikanaan 
seuraavasti: 
 
Tietojärjestelmät 3–5 vuotta 
Muut aineettomat oikeudet 10 vuotta 
Rakennukset ja rakennelmat 20–25 vuotta 
Koneet ja kalusto 3–5 vuotta 
Muut aineelliset hyödykkeet 20 vuotta 

Rahoitusinstrumentit 

Neleksen rahoitusriskien hallinnasta vastaa emoyhtiöön 
keskitetty rahoitustoiminto (konsernirahoitus) Neleksen 

hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. 
Konsernirahoitus toimii yhteistyössä liiketoimintayksiköiden 
kanssa rahoitusriskien minimoimiseksi emoyhtiössä ja koko 
konsernissa.  
 
Pitkäaikaiset lainat kirjataan hankintahetkellä käypään 
arvoon transaktiomenoilla vähennettynä. Myöhemmin lainat 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää.  
 
Valuuttajohdannaiset on arvostettu käypään arvoon. Käyvän 
arvon muutos on kirjattu tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. 
Valuuttajohdannaisten käypä arvo määräytyy niiden 
tilinpäätöshetken markkinahinnan mukaan. 
 
Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit 
muodostuvat rahoista pankkitileillä sekä likvidien varojen 
sijoituksista korkoinstrumentteihin. Rahoitusvarat on 
arvostettu alkuperäiseen hankintamenoonsa mahdollisilla 
arvonalennuksilla oikaistuna. 

Pakolliset varaukset 

Pakolliset varaukset ovat realisoitumattomia vastaisia 
menoja, joihin yhtiö on sitoutunut ja joista ei todennäköisesti 
kerry vastaista tuloa ja joiden toteutumista pidetään 
ilmeisenä. Varausten muutos kirjataan tuloslaskelmaan. 

Tuloverot 

Verokulu sisältää tilikauden tulokseen perustuvat verot ja 
edellisten tilikausien verojen oikaisut. Tilivuodesta 2020 
alkaen Yhtiö ei kirjaa laskennallista verovelkaa tai saamista 
verotuksen ja kirjanpidon välisistä jaksotuseroista. 
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2 Liiketoiminnan muut tuotot  

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Muut - 116
Yhteensä - 116
 

3 Henkilöstökulut   

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Palkat ja palkkiot -2 192 -10 872

Eläkekulut -276 -1 683

Muut henkilösivukulut 64 -1 104
Yhteensä -2 404 -13 659
 
Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Luontoisedut  31 278

 
Johdolle maksetut palkat ja palkkiot   

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Toimitusjohtaja  -166 -884

Hallituksen jäsenet ¹ -126 -635
Yhteensä -293 -1 519

¹ Hallituksen palkkiot on eritelty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5.3. 

 
Henkilöstön määrä 

 1-3/2022 1-12/2021

Henkilöstö tilikauden lopussa 84 89

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella  85 89
 

4 Suunnitelman mukaiset poistot 

Kirjanpidon poistot   

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Koneet ja kalusto -1 -2

Aineettomat hyödykkeet -154 -375
Yhteensä -155 -376
 

5 Tilintarkastuspalkkiot 

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Tilintarkastuspalkkiot -98 -647
Muut palkkiot -16 -138

Yhteensä -114 -785
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6 Rahoitustuotot ja -kulut 

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Saadut osingot 

   Saman konsernin yrityksiltä - 74 954

   Muilta - 2
Yhteensä - 74 956

 

Korkotuotot sijoituksista 

   Saman konsernin yrityksiltä 549 1 689

   Muilta 0 2
Yhteensä 549 1 690

 

Muut korko- ja rahoitustuotot 

   Muilta 5 29

   Kurssierot 51 62
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 605 76 738

 

Korkokulut 

   Saman konsernin yrityksille -111 -454

   Muille -1 031 -3 046

Muut rahoituskulut 

   Johdannaisten käyvän arvon muutokset - -
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -1 142 -3 501
 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -537 73 237
 

7 Tilinpäätössiirrot   

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Saadut konserniavustukset - 22 156
 

8 Tuloverot   

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-12/2021

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta - -394

Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 31 -
Yhteensä 31 -394
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9 Käyttöomaisuus    

     Muu Aineelliset 
 Aineettomat Maa- Rakennukset ja Koneet ja aineellinen hyödykkeet 
Tuhatta euroa oikeudet alueet rakennelmat kalusto omaisuus yhteensä Yhteensä

2022   

Hankintameno 1.1. 3 281 0 12 15 54 82 3 363

Lisäykset 359 - - -  - - 359

Vähennykset  -379 - - - - - -379

Hankintameno 31.3. 3 261 0 12 15 54 82 3 343

   

Kertyneet poistot 1.1. -1 387  - -12 -7 -30 -49 -1 436
Vähennysten kertyneet  
poistot  379 - - -  - - 379

Tilikauden poisto -154 - - -1 - -1 -155
Kertyneet poistot 31.3. -1 162 - -12 -8 -30 -50 -1 212
   
Kirjanpitoarvo 31.3. 2 099 0 0 7 24 32 2 131
        

 Aineettomat Maa- Rakennukset ja Koneet ja
Muu 

aineellinen
Aineelliset 

hyödykkeet 
Tuhatta euroa oikeudet alueet rakennelmat kalusto omaisuus yhteensä Yhteensä

2021   

Hankintameno 1.1. 1 423 0 12 6 54 72 1 496

Lisäykset 1 858 - - 9  - 10 1 867

Vähennykset - - - - - - -
Hankintameno 31.12. 3 281 0 12 15 54 82 3 363
   

Kertyneet poistot 1.1. -1 012  - -12 -5 -30 -47 -1 059
Vähennysten kertyneet 
poistot - - - -  - - 0

Tilikauden poisto -375 - - -2 - -2 -376
Kertyneet poistot 31.12. -1 387 - -12 -7 -30 -49 -1 436
   
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 894 0 0 8 24 32 1 927
 

10 Sijoitukset 

Tuhatta euroa 
Osuudet saman 

konsernin yrityksissä Muut osakkeet
Saamiset 

konserniyrityksiltä

Muut 
sijoitukset 
yhteensä

2022 

Hankintameno 1.1. 464 952 143 5 419 5 562

Lisäykset - - 6 224 6 224

Vähennykset - -58 -8 349 -8 408

Kirjanpitoarvo 31.3. 464 952 85 3 294 3 379
  

2021  

Hankintameno 1.1. 464 952 143 9 201 9 344

Lisäykset - - 7 763 7 763

Vähennykset - - -11 545 -11 545

Kirjanpitoarvo 31.12. 464 952 143 5 419 5 562
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11 Osakkeet ja osuudet   

Tytäryht iöt 31.3.2022   

Tytäryhtiö Kotipaikka Omistusosuus-%
Neles Canada Ltd Kanada, St. Laurent 100,0
Neles (China) Investment Co. Ltd Kiina, Shanghai 100,0
Neles Finland Oy Suomi, Vantaa 100,0
Neles-Jamesbury Inc. USA, Worcester 100,0
 

12 Saamisten erittely  

Pitkäaikaiset saamiset   

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021 

Lainasaamiset 1 784 1 784 

Pitkäaikaiset saamiset muilta 42 11 
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 826 1 795 
  
Lyhytaikaiset saamiset   

Tuhatta euroa 
31.3.2022 31.12.2021 

Myyntisaamiset  

   Samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 13 550 14 374 

 Muilta - 248 
Yhteensä 13 550 14 622 

  

Lainasaamiset  

   Samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 115 851 91 725 

Yhteensä 115 851 91 725 

  

Siirtosaamiset  

   Samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä -398 21 710 

   Muilta 11 893 8 722 
   Yhteensä 11 496 30 432 

  

Muut saamiset  

Arvonlisäverosaaminen - - 

Muut saamiset - 1 
Yhteensä - 1 

  

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 140 897 136 780 
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Erit tely si irtosaamisista 
  

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021 

Siirtosaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä  

Konserniavustussaamiset  -  22 156 

Siirtyvät korkosaamiset 476 334 

Muut -874 -779 
Yhteensä -398 21 710 
  

Siirtosaamiset muilta  

Johdannaisten jaksotus 3 618 1 180 

Muut 8 275 7 542 
Yhteensä 11 893 8 722 
 

13 Oman pääoman erittely 

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021

Osakepääoma tilikauden alussa 50 983 50 983
Muutos - -
Osakepääoma tilikauden lopussa  50 983 50 983

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 39 408 39 408

Varojen jakaminen -39 051 -

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa  357 39 408

 

Kertyneet voittovarat tilikauden alussa 371 137 323 510

Osingonjako -301 297 -33 119
Tilikauden tulos -2 111 80 746
Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 67 730 371 137

 
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 119 069 461 528
 
 
Laskelma jakokelpoisista varoista t i l ikauden lopussa   

Euroa 31.3.2022 31.12.2021

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  356 617,86 39 408 070,56

Kertyneet voittovarat 67 729 661,99 371 137 390,74
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 68 086 279,85 410 545 461,30
 
Tilikauden päättyessä Neles Oyj:n hallussa oli 150 361 kpl omia osakkeita, joiden hankintameno 
3 337 728,57 euroa on vähennetty edellisten tilikausien voitosta. 
   
 
  



  Tilinpäätös 
 
 

 
Neles Oyj – Lopputilitys 2022  84 

14 Pitkäaikainen vieras pääoma 

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021

Lainat rahoituslaitoksilta - 149 611

Samaan konserniin kuuluville yrityksille 8 145 7 983
Yhteensä 8 145 157 594
 
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021

Lainat rahoituslaitoksilta - 149 611
 

15 Lyhytaikainen vieras pääoma 

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 

Samaan konserniin kuuluville yrityksille 826 1 816

Konsernipankkitilien velka 48 807 51 421

Lainat rahoituslaitoksilta 364 625 -

Laina Valmet Oyj:ltä 88 830 -
Yhteensä 503 089 53 237

 

Ostovelat 

Samaan konserniin kuuluville yrityksille 263 719

Muille 2 492 4 549
Yhteensä 2 755 5 267

 

Siirtovelat 

Samaan konserniin kuuluville yrityksille 257 147

Muille 13 071 9 172
Yhteensä 13 327 9 319

 

Muu lyhytaikainen koroton 

Muille  29 981 227
Yhteensä 29 981 227

 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 549 152 68 051
 

Samaan konserniin kuuluville yrityksille yhteensä 50 153 54 103
 
Erit tely si irtoveloista   

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021

Samaan konserniin kuuluville yrityksille 

  Siirtyvät korkovelat 257 145

  Muut - 2
Yhteensä 257 147

 

Muille 

  Siirtyvät korkovelat 163 435

  Johdannaisten jaksotus - 558

  Palkkoihin ja palkkioihin liittyvät jaksotukset 4 869 5 314

  Muut 8 039 2 866
Yhteensä 13 071 9 172
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16 Muut vastuusitoumukset  

Takaukset ja k iinnitykset   

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021

Takaukset tytäryhtiöiden puolesta 36 624 36 822

 
Leasingvastuut   

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 254 240

Myöhemmin maksettavat 176 167
Yhteensä 429 406
 



   
 

 

 

Lopputilityksen 31.3.2022 allekirjoitukset 
 
 
 
Vantaalla toukokuun 30. päivänä 2022 

 

  

 Jaakko Eskola  Anu Hämäläinen    
 Hallituksen puheenjohtaja  Hallituksen varapuheenjohtaja 

 

 

  

 Niko Pakalén  Teija Sarajärvi   
Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen  

 

 

  

 Jukka Tiitinen Mark Vernon   
 Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen   

 

 

  

 Simo Sääskilahti 
 Väliaikainen toimitusjohtaja 

 

 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
Vantaalla toukokuun   . päivänä 2022 
Ernst & Young Oy 
Tilintarkastusyhteisö 
 
 
 
 
 
Toni Halonen 
KHT 
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