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Neles on Valmetin virtauksensäätö-
liiketoimintalinja 1. huhtikuuta 2022 alkaen 

Neleksen osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 
2022 

Vahva tilauskertymä ja myynnin kasvu johtivat hyvään 
kannattavuuteen 

• Voimakasta kasvua sekä saaduissa tilauksissa että myynnissä 
• Liiketoiminnassa hyvä vire kaikilla markkina-alueilla, Pohjois-Amerikka erityisen 

aktiivisena edelleen  
• Hyvät myyntivolyymit ja vakaat myyntikatteet johtivat hyvään kannattavuuteen, 

oikaistu EBITA 16,1 prosenttia liikevaihdosta 
 

Raportin suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen, ellei 
toisin mainita. Neles-konserni raportoidaan yhtenä segmenttinä. 

Tiivistelmä operatiivisista avainluvuista  

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 Muutos, % 2021 
Saadut tilaukset1 196,0 153,9 27 625,2 

Tilauskanta kauden lopussa 331,4 298,4 11 294,4 

Liikevaihto2 165,8 129,1 28 610,9 

Oikaistu EBITA 26,7 15,9 68 86,8 

% liikevaihdosta 16,1 12,3   14,2 

Oikaisuerät3 - -   7,2 

Liikevoitto 25,1 15,1 66 75,8 

% liikevaihdosta 15,2 11,7   12,4 

Tulos/osake, euroa 0,12 0,07 65 0,38 

Vapaa kassavirta 4,1 19,6 -79 77,5 

Henkilöstö kauden lopussa 2 974 2 825  2 934 
 
1 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset 1–3/22 olivat 135,2 (112,4) miljoonaa euroa, sisältäen 
Palveluliiketoiminnan tilaukset 1–3/22 45,2 (40,5) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 1–3/22 orgaanisesti  
16 prosenttia laskettuna kiinteillä valuuttakursseilla. 
 2 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto 1–3/22 oli 116,6 (88,4) miljoonaa euroa, sisältäen 
Palveluliiketoiminnan liikevaihdon 1–3/22 36,4 (31,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 1–3/22 orgaanisesti 17 
prosenttia laskettuna kiinteillä valuuttakursseilla.  
3 Neleksellä ei ollut oikaisueriä 1–3/2022 (-). 
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Väliaikainen toimitusjohtaja Simo Sääskilahti: Hyvä 
kannattavuus vahvan myyntivolyymin ja vakaan myyntikatteen 
ansiosta 
Liiketoimintamme kehittyi myönteisesti huolimatta Covid-19-pandemian aiheuttamista 
jatkuvista haasteista, inflaation aiheuttamista kustannuspaineista ja Ukrainan sodasta.  

Palvelut ja MRO-liiketoiminta kehittyivät hyvin. Orgaanista kasvua vauhdittivat edelleen 
Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoiminnot, jotka hankittiin vuoden 2021 neljännellä 
neljänneksellä. Näiden liiketoimintojen integrointi etenee hyvin ja tilauskertymän sekä 
tarjouskannan kehitys ensimmäisellä neljänneksellä olivat erittäin tyydyttäviä. 

Myös projektitilaukset jatkoivat kasvuaan ensimmäisellä neljänneksellä. Sellu-, paperi- ja 
biotuoteprojektien tilaukset pysyivät hyvällä tasolla. Näimme myös kasvua öljy-, kaasu- ja 
kemianteollisuuden projektitilauksissa haastavan vuoden 2021 jälkeen. 

Ukrainan sodan ja siihen liittyvien sanktioiden, logistiikan ja rahoitustransaktioiden ongelmien 
vuoksi olemme keskeyttäneet myynnin Venäjälle. Viime vuosina Venäjän osuus 
kokonaisliikevaihdostamme on ollut alle 5 prosenttia.   

Helmikuun alussa muutimme organisaatiotamme nopeuttamaan strategiamme toteuttamista 
ja parantamaan toimintamme läpinäkyvyyttä eri asiakasryhmissä. Meillä on nyt yksiköt, joilla 
on selkeät vastuut myynti- ja toimitusprosessien parantamisesta eri asiakasryhmille. 
Pystymme myös tehokkaammin edistämään tarjontamme johdonmukaista pitkän aikavälin 
kehitystä ja valmiuksiamme saavuttaa kasvua nykyisillä ydintoimialoillamme sekä laajentua  
valituille uusille kasvaville toimialoille.  

Valmetin ja Neleksen sulautuminen saatiin päätökseen 1. huhtikuuta 2022. Integraatio-
suunnittelu etenee hyvin ja koko organisaatio on innostunut yhdistymisen tuomista uusista 
mahdollisuuksista. Tässä vaiheessa haluan kiittää Neles-henkilöstöä luotettavien tuotteiden 
ja palveluiden tarjoamisesta asiakkaillemme haastavassa ympäristössä sekä yhteistyöstä 
vankan taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Kiitän henkilöstöä myös tulevaisuuden 
kasvun parustan rakentamisesta sstrategiaamme toteuttamalla viimeisen kahden vuoden 
aikana. 
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Neleksen osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 
2022 

Toimintaympäristö 

Projektiliiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat selvästi ensimmäisen neljänneksen 
aikana. 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. Projektiliiketoiminnassa saadut tilaukset olivat heikkoja ensimmäisellä 
neljänneksellä. 

APAC-markkina-alueen saatujen tilausten kasvua 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 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.  

Koronapandemiapäivitys 

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

Maailmanlaajuinen logistiikkatilanne jatkui haastavana 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 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 Q1:n 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.   



4 
 

 
Neles on Valmetin virtauksensäätö-liiketoimintalinja | Neleksen osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022  

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 on 
seuraavat Venäjään liittyvät riskit: tilauskanta noin 20 miljoonaa euroa, myyntisaamiset noin 
2 miljoonaa euroa ja saadut ennakot noin 2 miljoonaa euroa.  

Venäjän liiketoiminta on raportoitu tässä osavuosikatsauksessa muuttumattomana 
jatkuvuuden periaatetta noudattaen.  

Tilaukset ja liikevaihto 

Tilaukset markkina-alueittain 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 
EMEIA 70,3 54,7 230,7 
Pohjois-Amerikka 71,0 54,6 222,4 
Etelä-Amerikka 12,7 10,8 46,4 
Aasian ja Tyynenmeren alue 42,0 33,8 125,7 
Neles yhteensä 196,0 153,9 625,2 

 

Saatujen tilausten määrä kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana vertailukauteen nähden 
palvelu- ja MRO-liiketoiminnan sekä projektiliiketoiminnan kasvun ansiosta. Palvelu- ja 
MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset olivat 135,2 (112,4) miljoonaa euroa, josta 
palveluliiketoiminnan tilaukset olivat 45,2 (40,5) miljoonaa euroa.  

Maaliskuun 2022 lopun tilauskanta oli 331,4 (298,4) miljoonaa euroa.  

Liikevaihto markkina-alueittain 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 

EMEIA 59,1 52,3 245,3 

Pohjois-Amerikka 60,3 43,6 195,8 

Etelä-Amerikka 11,2 13,6 51,3 

Aasian ja Tyynenmeren alue 35,2 19,6 118,6 

Neles yhteensä 165,8 129,1 610,9 
 
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvu tuli sekä projekteista että palvelu- ja MRO-
liiketoiminnasta. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto oli 116,0 (88,4) miljoonaa euroa, 
josta palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 36,4 (31,3) miljoonaa euroa. 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 
Neles on Valmetin virtauksensäätö-liiketoimintalinja | Neleksen osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022  

Valuuttakurssien vaikutus saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon 

 Saadut tilaukset  Liikevaihto 
 1–3 1–3 
2021, milj. euroa 153,9 129,1 
    Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla 16 % 17 % 
    Yrityshankinnat 6 % 6 % 
    Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus 5 % 5 % 
    Muutos yhteensä 27 % 28 % 
2022, milj. euroa 196,0 165,8 

 

Ensimmäisen neljänneksen aikana saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 27 prosenttia, 
josta orgaanista kasvua kiinteillä valuuttakursseilla oli 16 prosenttia ja yrityshankinnasta 
tullutta kasvua 6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 28 prosenttia, josta orgaanista kasvua 
kiinteillä valuuttakursseilla oli 17 prosenttia ja yrityshankinnasta tullutta kasvua 6 prosenttia. 
Lisäksi valuuttakursseilla oli 5 prosentin myönteinen vaikutus raportoituihin saatuihin 
tilauksiin ja liikevaihtoon. Valuuttakurssivaikutus tuli pääasiassa Yhdysvaltojen dollarista ja 
Brasilian realista. 

Taloudellinen tulos  

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 
Oikaistu EBITA 26,7 15,9 86,8 
  % liikevaihdosta 16,1 12,3 14,2 
Poistot -1,5 -0,8 -3,7 
Oikaisuerät  - - -7,2 
Liikevoitto  25,1 15,1 75,8 
  % liikevaihdosta 15,2 11,7 12,4 
Rahoituskulut, netto -1,9 -1,0 -5,0 
Tuloverot -5,7 -3,4 -14,1 
  Efektiivinen veroaste % 24,6 24,5 20,0 
Tilikauden tulos 17,5 10,6 56,7 
Tulos/osake  0,12 0,07 0,38 
 

Ensimmäisellä neljänneksellä 28 prosenttia suurempi liikevaihdon volyymi paransi 
kannattavuutta vertailukauteen verrattuna. Oikaistu EBITA oli 68 prosenttia ja oikaistu 
EBITA-marginaali 3,8 prosenttiyksikköä parempi kuin vertailukaudella. Bruttokate oli 33,7 
(31,4) prosenttia. Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kustannukset ilman oikaisueriä 
kasvoivat 6,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta. 2,1 miljoonaa euroa kulujen kasvusta tuli 
ostetun yrityksen yhdistelystä.    

Efektiivinen veroaste oli 24,6 % (24,5 %).  

Ensimmäisen neljänneksen tulos osaketta kohden oli 0,12 (0,07) euroa.  
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Vapaa kassavirta ja investoinnit 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 

Liiketoiminnan rahavirta 6,4 21,5 88,3 
Investoinnit, netto  -2,4 -1,9 -10,9 
Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot 4,1 19,6 77,5 
Kassavirtasuhde, % 23 185 137 
 
Ensimmäisen neljänneksen vapaa kassavirta oli 4,1 (19,6) miljoonaa euroa. 
Nettokäyttöpääoman kasvulla oli negatiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan 
ensimmäisellä neljänneksellä vertailukauteen verrattuna. Suurin osa investoinneista liittyi 
investointeihin tuotantokapasiteettiin ja -laitteisiin.  

Nettokäyttöpääoma 

Milj. euroa 3/22 3/21 12/21 
Vaihto-omaisuus 201,6 172,8 187,0 
Myyntisaamiset 91,5 80,9 84,2 
Ostovelat -59,5 -56,2 -62,8 
Saadut ennakot  -29,3 -32,2 -27,3 
Muut saamiset ja velat, netto  -29,4 -18,2 -30,9 
Nettokäyttöpääoma, operatiivinen 174,8 147,1 150,2 
Ennakonpidätysvelka / Osingonjakovelka -30,0 -33,1 - 
Nettokäyttöpääoma  144,8 114,0 150,2 

 

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa operatiivinen nettokäyttöpääoma oli 174,8 
miljoonaa euroa (31.12.2021: 150,2 milj. e). Nettokäyttöpääoman kasvu johtui varastojen 
kasvusta, johon vaikuttivat globaalin logistiikan jatkuvat haasteet, sekä myyntisaamisten 
kasvusta, joka johtui hyvästä laskutuksesta neljänneksen lopussa. Liiketoimintojen 
hankinnan vaikutus nettokäyttöpääomaan ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 10,3 
miljoonaa euroa. 

Tuotekehitys 

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. 

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä teollisuusoikeuksiin liittyvät 
menoerät  

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 2021 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut 4,7 6,4 16,6 
    % liikevaihdosta 2,9 5,0 2,7 
Tuloslaskelmaan kirjattu osuus edellisestä 4,5 3,5 15,3 
    % liikevaihdosta 2,7 2,7 2,5 
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Tuote lanseeraukset ja uudet keksinnöt 

Maaliskuussa 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. 

Henkilöstö 

Neleksellä oli 2 974 työntekijää maaliskuun 2022 lopussa (31.12.2021: 2 934).  

Turvallisuus 

Neles on sitoutunut työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen tavoitteenaan nolla 
työtapaturmaa. Tapaturmataajuus (LTIF) maaliskuun 2022 lopussa oli 1,6 (joulukuun 2021 
lopussa 1,3). 

Virtauksensäätöliiketoimintalinjan johtoryhmä 1.4.2022 alkaen 

Simo Sääskilahti, liiketoimintalinjan johtaja; Sami Nousiainen, MRO ja palvelut -
liiketoimintayksikkö; Kalle Suurpää, Venttiiliohjaimet ja toimilaitteet -liiketoimintayksikkö; 
Tuomo Paukkula, Projektit-liiketoimintayksikkö; Jon Jested-Rask, Tuotteet ja ratkaisut; Kevin 
Tinsley, tuotanto; Timo Hänninen, EMEIA-markkina-alue; Patrick Dunn, Pohjois-Amerikka-
markkina-alue; Fabio Maia, Etelä-Amerikka-markkina-alue ja Tan HangPheng, APAC-
markkina-alue.  

Neleksen ja Valmetin sulautuminen 

Neles tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Neles Oyj:n ja Valmet Oyj:n hallitukset ovat 
allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi 
sulautumisella.  

Maaliskuun 22. päivänä 2022 Neleksen hallitus sai vuoden 2022 yhtiökokoukselta uusitun 
valtuutuksen päättää ylimääräisestä varojenjaosta ja päätti jakaa Neleksen 
osakkeenomistajille yhteensä 2,00 euroa osakkeelta. Neleksen osakkeenomistajat saivat 
0,3277 uutta Valmetin osaketta kutakin omistamaansa Neleksen osaketta kohden. 

Sulautumisen täytäntöönpano tapahtui 1. huhtikuuta 2022, kun kaikki täytäntöönpanon 
edellytykset olivat täyttyneet. Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.neles.com/fi/yritys/valmet-neles-sulautuminen/. 

Oma pääoma ja velat 

Milj. euroa 3/22 3/21 12/21 
Oma pääoma -12,6 250,4 304,0 
  Pitkäaikainen    
    Korolliset velat - 221,5 215,6 
    Leasingvelka 35,5   
  Lyhytaikainen    
    Korolliset velat 473,1   
    Leasingvelka 11,7   
Korolliset velat yhteensä 520,3   
Taseen loppusumma 700,2 675,6 700,2 

https://www.neles.com/fi/yritys/valmet-neles-sulautuminen/
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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 (215,6 miljoonaa euroa joulukuun 
2021 lopussa), josta 47,2 miljoonaa euroa oli leasingvelkoja (47,5 miljoonaa euroa joulukuun 
2021 lopussa).  
 
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.    
 

Osakkeet ja kaupankäynti 

Neleksen osakepääoma oli 50 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256. Tähän 
sisältyi 150 361 emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joiden osuus kaikista Neleksen 
osakkeista ja äänistä oli 0,1 prosenttia.  

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. 

Neleksen osakekurssin kehitys Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2022 

EUR 1–3/2022 

Päätöskurssi 31.3.2022 9,24 
Korkein hinta 14,02 
Alin hinta 9,05 
Kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta 12,17 

  
Heinäkuun 2. päivänä 2021 julkaistun sulautumissopimuksen mukaan jokaisella Neleksen 
osakeella sai vaihdossa 0,3277 Valmetin osaketta 1. huhtikuuta 2022 alkaen sulautumisen 
toteutumisen jälkeen. Maaliskuun 31. päivä 2022 oli Neleksen viimeinen kaupankäyntipäivä 
Nasdaq Helsingin pörssissä. 

Raportointikauden liputusilmoitukset 

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

 

 

https://www.neles.com/fi/yritys/media/uutiset/
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Varsinainen yhtiökokous 22. maaliskuuta 2022 

Neles Oyj:n virtuaalinen varsinainen yhtiökokous pidettiin 22. maaliskuuta 2022. 
Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 310 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 98 519 061:tä 
osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi 
yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021. 
Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön palkitsemisraportin.  

Osinko 

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,266 euroa osakkeelta 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä 
tilikaudelta. Osinko maksettiin 31.3.2022 osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 24.3.2022 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön 
osakasluettelossa. Osinkoon olivat oikeutettuja kaikki yhtiön osakkeet lukuun ottamatta niitä 
osakkeita, jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa. 

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. maaliskuuta 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. maaliskuuta 2022.  

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista, kokoonpanosta, valtuutuksista ja 
tilintarkastajasta. Yksityiskohtaiset tiedot näistä päätöksistä löytyvät vuoden 2022 
yhtiökokouksen pöytäkirjasta osoitteessa www.neles.com/yk. 

Muut Q1/2022:n merkittävät tapahtumat 

31.3.: Neles Oyj:n ja Valmet Oyj:n sulautuminen saatiin päätökseen, Valmetin 
listautumishakemus hyväksyttiin ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 1. huhtikuuta 2022. 
Heinäkuun 2. päivänä 2021 julkaistun sulautumissopimuksen mukaan jokaisella Neleksen 
osakkeella sai vaihdossa 0,3277 Valmetin osaketta.  

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. 

21.3.: Neles Oyj ja Valmet Oyj saivat kaikki kilpailuluvat Neleksen sulautumiselle Valmetiin. 

http://www.neles.com/yk
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25.1.: Neles Oyj on päättänyt yhtiön uudesta toimintamallista ja organisaatiosta, jotka 
tulevat 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 kehittämiseen ja jalkauttamiseen sekä tuotehallintaan ja T&K-
toimintoihin. 

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

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta 

Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavaa kokoonpanoa: 

• hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi 
• hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola 
• hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Anu Hämäläinen 
• Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon valitaan uudelleen 

hallituksen jäseniksi 

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty Neleksen verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/ 

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen. 

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet on todettu yhtiöstä riippumattomiksi. Jukka Tiitistä ja 
Niko Pakalénia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia 
merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Tiitisen todettiin olevan riippuvainen Valmet 
Oyj:stä, jossa hän toimii Pohjois-Amerikan alueen johtajana. Niko Pakalén todettiin olevan 
riippuvainen Cevian Capital Partners Ltd:stä, sillä hän on Cevian Capital AB:n osakas. 
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Ehdotus hallituksen palkitsemisesta 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samoja kiinteitä 
vuosipalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa 
toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista: 

• hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 115,000 euroa, varapuheenjohtajalle 65,000 
euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 50,000 euroa 

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 15,000 euroa ja jokaiselle 
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7,500 euroa 

• palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 7,500 euroa ja jokaiselle 
palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 3,750 euroa 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että jokaisesta etäyhteydellä 
pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan 800 euron kokouspalkkio. Jos 
hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä, kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti: 

• niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan 
kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta 

• jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1,600 euroa 
• niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3,200 euroa 

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

Nimitystoimikunnan kokoonpano 

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, 
sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet 
Oyj; Philip Ahlgren, johtaja, Cevian Capital AB, ja Jaakko Eskola, Neleksen hallituksen 
puheenjohtaja. Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta löytyy Neleksen 
verkkosivuilta osoitteessa 
https://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta/. 

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. 

 
  

    
 

Espoo, 27. huhtikuuta 2022 
Valmet Oyj:n hallitus 
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Neleksen tilinpäätöstiedote: taulukot  

Sisällys 

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

Tuloslaskelma, IFRS 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 

Liikevaihto 165,8 129,1 610,9 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -110,0 -88,5 -412,1 
Bruttokate 55,8 40,6 198,8 

       
Myynnin ja markkinoinnin kulut -17,3 -14,2 -62,2 
Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset -4,5 -3,5 -15,3 
Hallinnon kustannukset -10,0 -7,6 -40,8 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto 1,0 -0,3 -4,6 
Liikevoitto 25,1 15,1 75,8 

       
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -1,9 -1,0 -5,0 
Tulos ennen veroja 23,3 14,1 70,8 

       
Tuloverot -5,7 -3,4 -14,1 

Tilikauden tulos 17,5 10,6 56,7 

       
Tilikauden tuloksen jakautuminen       

Emoyhtiön omistajille 17,5 10,6 56,7 
Määräysvallattomille omistajille - - - 

       
Tulos per osake, euroa      

Laimentamaton ja laimennettu 0,12 0,07 0,38 
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Laaja tuloslaskelma, IFRS 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 
Tilikauden tulos 17,5 10,6 56,7 

Muut laajan tuloksen erät        
Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten 
muuntoerot 7,0 10,6 17,5 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi 7,0 10,6 17,5 
       

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
verovaikutus huomioituna -0,3 - 1,0 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,3 - 1,0 
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 6,6 10,6 18,4 

     
Tilikauden laaja tulos 24,2 21,2 75,1 
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille 24,2 21,2 75,1 
Määräysvallattomille omistajille - - - 
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Tase - Varat, IFRS 

Milj. euroa 3/22 3/21 
 

12/21 
Pitkäaikaiset varat    

Aineettomat omaisuuserät    
Liikearvo 85,9 59,4 85,6 
Muut aineettomat omaisuuserät 25,4 17,0 25,8 

Aineettomat omaisuuserät yhteensä 111,2 76,4 111,5 
       

Aineelliset omaisuuserät       
Maa- ja vesialueet 5,8 5,7 5,8 
Rakennukset 22,8 22,5 22,3 
Koneet ja kalusto 32,5 30,5 31,7 
Keskeneräiset omaisuuserät 2,7 3,7 3,9 

Aineelliset omaisuuserät yhteensä 63,8 62,3 63,6 
       

Käyttöoikeusomaisuus 45,3 49,7 45,8 
     

Muut pitkäaikaiset varat     
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 1,9 0,7 2,0 
Laskennalliset verosaamiset 16,6 18,9 16,0 
Muut pitkäaikaiset saamiset 10,9 12,3 13,7 

Muut pitkäaikaset varat yhteensä 29,5 31,9 31,7 
       

Pitkäaikaiset varat yhteensä 249,8 220,3 252,6 
       
Lyhytaikaiset varat       
     Vaihto-omaisuus 201,6 172,8 187,0 

Myyntisaamiset 91,5 80,9 84,2 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 0,5 - - 
Tuloverosaamiset 5,7 4,3 5,0 
Muut lyhytaikaiset saamiset 42,2 39,3 38,9 
Rahat ja pankkisaamiset 129,5 158,0 132,4 
      

Lyhytaikaiset varat yhteensä 470,9 455,3 447,6 
      

VARAT YHTEENSÄ 720,7 675,6 700,2 
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Tase – Oma pääoma ja velat, IFRS 

Milj. euroa 
 

3/22 
 

3/21 12/21 
Oma pääoma    

Osakepääoma 51,0 51,0 51,0 
Omat osakkeet -3,3 -3,3 -3,3 
Muuntoerot 60,5 46,7 53,5 
Arvonmuutos- ja muut rahastot 1,5 30,0 30,0 
Kertyneet voittovarat  -122,4 125,9 172,6 

Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
yhteensä -12,7 250,2 303,8 
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,1 0,1 

Oma pääoma yhteensä -12,6 250,4 304,0 
       
Velat       

Pitkäaikaiset velat       
Korolliset velat - 149,8 149,6 
Vuokrasopimusvelat 35,5 40,1 36,0 
Eläkevelvoitteet 18,2 22,0 21,3 
Varaukset 2,0 1,3 2,0 
Laskennallinen verovelka 4,2 3,8 3,5 
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,3 0,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 60,2 217,3 212,7 
       
Lyhytaikaiset velat       

Korolliset velat 473,1 21,1 18,5 
Vuokrasopimusvelat 11,7 10,8 11,5 
Ostovelat 59,5 56,2 62,8 
Varaukset 11,6 9,6 11,2 
Saadut ennakot 29,3 32,2 27,3 
Johdannaisinstrumentit 1,5 0,9 0,5 
Tuloverovelat 7,3 7,9 3,0 
Muut lyhytaikaiset velat 79,0 69,2 48,8 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 673,1 207,9 183,6 
       
Velat yhteensä 733,3 425,2 396,3 
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 720,7 675,6 700,2 
 

Korollinen nettovelka 

Milj. euroa 
 

3/22 
 

3/21 12/21 
Korolliset velat 473,1 170,7 168,1 
Vuokrasopimusvelat 47,2 50,8 47,5 
Muut korolliset varat -2,3 -0,5 -1,8 
Rahat ja pankkisaamiset -129,5 -158,0 -132,4 
Korollinen nettovelka 388,5 63,0 81,4 
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Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 

1 Korjaus muut rahastot ja kertyneet voittovarat erien välillä liittyen jakautumiseen 2020  
 
 

Milj. euroa 

Osake- 
pääom

a 

Omat 
osakkee

t 
Muunto

-erot 

Arvon-
muutos

- ja 
muut 

rahasto
t 

Kertyne
et 

voitto-
varat 

Emoyhtiö
n 

osakkeen
-

omistajill
e kuuluva 

oma 
pääoma 

Määräys-
vallattomie

n 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 
yhteens

ä 
1.1.2021 51,0 -3,3 36,1 31,2 148,0 263,0 0,1 263,1 
         
Tilikauden tulos - - - - 10,6 10,6 - 10,6 
                 
Muun laajan tulokset 
erät                 

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

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

 

  

Milj. euroa 

Osake- 
pääom

a 

Omat 
osakk

eet 
Muunt
o-erot 

Arvon-
muuto

s- ja 
muut 

rahast
ot 

Kertyne
et 

voittova
rat 

Emoyhtiön 
osakkeen-
omistajille 

kuuluva 
oma 

pääoma 

Määräy
s-

vallatto
mien 

omistaji
en 

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 - - - - 17,5 17,5 - 17,5 
                 
Muun laajan tulokset erät                 

Tytäryhtiöihin tehtyjen 
nettosijoitusten muuntoerot - - 7,0 - - 7,0 - 7,0 

Etuuspohjaisten 
järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset 
voitot ja tappiot 
verovaikutus huomioituna - - - - -0,3 -0,3 - -0,3 

Tilikauden laaja tulos - - 7,0 - 17,2 24,2 0,0 24,2 
                 
Osingot ja varojenjako - - - -39,1 -301,3 -340,3 - -340,3 
Edellisten tilikausien 
korjaukset1 - - - 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 -122,4 -12,7 0,1 -12,6 
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Rahavirtalaskelma, IFRS 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 

Liiketoiminta    
Tilikauden tulos 17,5 10,6 56,7 
Oikaisut       

Poistot 7,3 6,2 25,0 
Rahoituskulut, netto 1,9 1,0 5,0 
Tuloverot 5,7 3,4 14,1 
Muut erät 1,1 1,5 2,0 

Nettokäyttöpääoman muutos -23,2 1,2 7,2 
Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä 
ja veroja 10,3 24,0 110,1 

       
Maksetut rahoitustuotot ja kulut, netto -2,0 -0,5 -4,7 
Maksetut tuloverot -1,8 -2,1 -17,1 

Liiketoiminnan nettorahavirta 6,4 21,5 88,3 

       
Investointitoiminta       

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin -2,4 -1,8 -10,9 
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit - -0,1 0,1 
Hankitut liiketoiminnat, netto - - -40,3 

Investointitoiminnan nettorahavirta -2,4 -1,9 -51,1 

       
Rahoitustoiminta       

Maksetut osingot -222,1 - -33,1 
Sijoitukset rahoitusvaroihin -0,5 0,0 0,5 
Lainasaamisten nettomuutos - - -1,8 
Lainojen nostot 216,2 4,1 151,8 
Lainojen lyhennykset - - -150,0 
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -3,1 -2,8 -11,0 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta -9,6 1,3 -43,7 

       

Rahavarojen nettomuutos -5,5 20,9 -6,5 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus 2,6 1,0 2,9 
Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 132,4 135,9 135,9 

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 129,5 157,8 132,4 
 
 

Vapaa kassavirta 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 

Liiketoiminnan nettorahavirta 6,4 21,5 88,3 
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien 
ylläpitoinvestoinnit -2,4 -1,8 -10,9 
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit 0,0 -0,1 0,1 
Vapaa kassavirta 4,1 19,6 77,5 
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Osavuosikatsauksen liitetiedot 
 
Sisällys 
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2. Uudet laskentastandardit 
3. Tunnusluvut ja laskentakaavat 
4. Liikevaihdon jaottelu 
5. Oikaistun EBITA:n ja liikevoiton täsmäytys  
6. Käyvän arvon arvioiminen 
7. Johdannaissopimusten nimellisarvot 
8. Ehdolliset velat ja vastuut 
9. Liiketapahtumat ja saamiset sekä velat lähipiirin kanssa 
10. Vuosineljännestiedot 
11. Valuuttakurssit 

 
 

1. Laatimisperusteet 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti 
soveltaen Neles-konsernin tilinpäätöksen 2021 laatimisperiaatteita. Uusia 
laskentastandardeja on sovellettu 2. kappaleessa kuvatulla tavalla. Tämä osavuosikatsaus on 
tilintarkastamaton.  
 
Neleksen suoriutumista mitataan liikevoitolla (EBIT). Lisäksi Neles käyttää useita muita 
vaihtoehtoisia suoriutumismittareita kuvaamaan liiketoiminnan suoriutumista ja 
parantamaan vertailtavuutta tarkastelujaksojen välillä. Vaihtoehtoiset suoriutumismittarit 
eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia suoriutumismittareita.  

Neles-konserni raportoitiin yhtenä segmenttinä 31. maaliskuuta 2022 saakka. Tapahtuneen 
sulautumisen seurauksena Neles on Valmet konsernin virtauksensäätö -liiketoimintalinja             
1. huhtikuuta 2022 alkaen. 

Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa 
esitetystä summaluvusta.  
 

2. Uudet laskentastandardit  

Käyttöönotetut 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. Standardeihin tehdyillä uudistuksilla ja vuosittaisilla parannuksilla 
ei ole ollut merkittävää vaikutusta raportoituihin lukuihin.  
• 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 
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3. Tunnusluvut  

 1–3/22 1–3/21 1–12/21 
Milj. euroa    
Liikevaihto 165,8 129,1 610,9 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 36,4 31,3 148,1 
   % liikevaihdosta 21,9 24,3 24,2 
Oikaistu EBITA 26,7 15,9 86,8 
   % liikevaihdosta 16,1 12,3 14,2 
Liikevoitto 25,1 15,1 75,8 
   % liikevaihdosta 15,2 11,7 12,4 
Tilikauden voitto  17,5 10,6 56,7 
       
Tulos/osake       
   Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,12 0,1 0,38 
   Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,12 0,1 0,38 
       
Kassavirta       
Vapaa kassavirta, milj. euroa 4,1 68,7 77,5 
Vapaa kassavirta/osake, euroa 0,03 0,1 0,52 
       
Tutkimus- ja kehityskulut, milj. euroa 4,7 6,4 16,6 
  % liikevaihdosta   2,9 5,0 2,7 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,4 1,8 10,9 
   % liikevaihdosta 1,5 1,4 1,8 
Poistot aineettomista omaisuuseristä, milj. euroa 1,5 -0,8 3,7 
Poistot aineellisista omaisuuseristä, milj. euroa 2,4 -2,5 9,4 
Poistot käyttöoikeusomaisuudesta, milj. euroa 3,3 -2,9 11,9 
Oikaisuerät, milj. euroa1 - - 7,2 
       
Tase       
Taseen loppusumma, milj. euroa 720,7 675,6 700,2 
Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma, milj. 
euroa -12,7 250,2 303,8 
Oma pääoma/osake, euroa2 - 1,67 2,02 
Omavaraisuusaste, %2 - 38,9 45,2 
Nettovelka, milj. euroa 388,5 63,0 81,4 
Nettovelkaantuneisuusaste, %2 - 25,2 26,8 
Nettovelka / EBITDA2 - 0,7 0,8 
Velkaantuneisuusaste, %2  - 46,9 41,5 
       
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa (1 000 kpl) 150 197,9 150197,9 150 197,9 
Osakkeet keskimäärin (1 000 kpl) 150 197,9 150197,9 150 197,9 
Osakkeet keskimäärin laimennusvaikutus  
huomioituna (1 000 kpl)  150 197,9 150197,9 150 197,9 
Henkilöstö kauden lopussa 2 974 2 825 2 934 
 
1 Vertailukauden oikaisuerät liittyvät yritysjärjestelyihin tai uudelleenjärjestelykustannuksista, aineettomia 
oikeuksia koskevien riita-asioiden ratkaisuista, liiketoimintojen luovutuksista saaduista voitoista ja aiheutuneista 
kustannuksista sekä muista epäsäännöllisistä tapahtumista.  
2 Ei sovelleta 3/22, ennen sulautumista toteutuneen oman pääoman jakamisen vuoksi.  
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
Neles on Valmetin virtauksensäätö-liiketoimintalinja | Neleksen osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022  

Tunnuslukujen laskentakaavat 

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

= Liikevoitto + oikaisuerät + aineettomien omaisuuserien 
poistot 

 

     

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

 

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

 

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa     

 
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 
ennen veroja, % = Tulos ennen veroja + rahoituskulut  x 100 

Sitoutunut pääoma (keskimäärin kauden aikana) 
    
    

Nettovelkaantuneisuusaste, % = Korollinen nettovelka  x 100 Oma pääoma yhteensä 
    

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

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

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

 

 

    

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

   
 

Kassavirtasuhde, % = Vapaa kassavirta x 100 Tilikauden tulos 
    

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

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

    

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

 

 

    

Sitoutunut pääoma = 

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

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

Ulkoinen liikevaihto tuotetyypeittäin 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 
Tuotteet / laitteet 129,4 97,7 462,8 
Palvelut  36,4 31,3 148,1 

Liikevaihto yhteensä 165,8 129,1 610,9 
 
Ulkoinen liikevaihto kohdemaittain 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 
EMEIA 59,1 52,3 245,3 
Pohjois-Amerikka 60,3 43,6 195,8 
Etelä-Amerikka 11,2 13,6 51,3 
Aasian ja Tyynenmeren alue 35,2 19,6 118,6 

Liikevaihto yhteensä 165,8 129,1 610,9 
 

5. Oikaistun EBITA:n ja liikevoiton täsmäytys 

Milj. euroa 1–3/22 1–3/21 1–12/21 
Oikaistu EBITA 26,7 15,9 86,8 
  % liikevaihdosta 16,1 12,3 14,2 
Poistot aineettomista omaisuuseristä  -1,5 -0,8 -3,7 
Oikaisuerät     
 - Yritysjärjestelyyn liittyvät kustannukset - - -7,2 
Oikaisuerät yhteensä - - -7,2 
Liikevoitto  25,1 15,1 75,8 

 % liikevaihdosta 15,2 11,7 12,4 
 

6. Käyvän arvon arvioiminen 

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

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

 
Taso 2  Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien 
avulla. Näissä menetelmissä käytetään syöttötietona markkinahintanoteerauksia, jotka ovat 
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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. 

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

3/22 12/21 
Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
Varat       
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat       
    Johdannaiset, ei suojauslaskennassa - 3,6 - - 1,2 - 
Yhteensä - 3,6 - - 1,2 - 
       
Velat       
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat       
     Johdannaiset, ei suojauslaskennassa - 1,5 - - 0,5 - 
Yhteensä - 1,5 - - 0,5 - 
 
Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen 
osalta kirjanpitoarvot eivät oleellisesti eroa käyvistä arvoista. Velkojen käyvät arvot 
edustavat lainojen nykyarvoja.  
 

7. Johdannaissopimusten nimellisarvot 

Milj. euroa 3/22 12/21 
Valuuttatermiinisopimukset -1,3 -0,1 
Nikkelijohdannaissopimukset 3,4 0,7 
 
Nimellismäärät ovat 106 milj. euroa (109 milj. euroa 2021) valuuttatermiinisopimuksille sekä 
288 tonnia (312 tonnia 2021) nikkelijohdannaissopimuksille, jotka kuvaavat johdannaisten 
käyttöä, mutta ne eivät mittaa asianomaisten riskien suuruutta.  

8. Ehdolliset velat ja vastuut 

Milj. euroa 3/22 12/21 
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 
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9. Liiketapahtumat ja saamiset sekä velat lähipiirin kanssa 

Valmet Oyj omisti 29,5 % osuuden Neleksen osakkeista 31.3.2022, joten sillä oli mahdollisuus 
käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa yhtiötä kohtaan. Tästä syystä se on raportoitu Neleksen 
lähipiiriyhtiönä. 

Myynti lähipiiriyhtiölle on tapahtunut normaalein markkinahinnoin ja samoilla ehdoilla kuin 
muille ulkopuolisille asiakkaille.  

Milj. euroa 1–3/22 1–12/21  
Myynti 1,1 10,7 
Vuokratuotot 0,0 0,1 
Saamiset 1,3 1,6 
Velka Valmet Oyj:lle 88,8 - 
 

 

10. Vuosineljännestiedot 

Milj. euroa, % 

 
1–

3/22 

 
10–

12/21 
7–

9/21 
4–

6/21 
1–

3/21 
10–

12/20 
7–

9/20 
4–

6/20 
1–

3/20 
Saadut tilaukset 196,0 170,4 149,6 151,3 153,9 134,5 133,8 130,9 190,9 
Tilauskanta 331,4 294,4 292,0 303,9 298,4 270,3 292,8 305,3 337,4 
Liikevaihto 165,8 174,2 161,5 146,2 129,1 154,9 144,0 140,6 136,8 
Oikaistu EBITA 26,7 26,8 25,0 19,0 15,9 22,7 22,8 22,9 16,7 
   % liikevaihdosta 16,1 15,4 15,5 13,0 12,3 14,6 15,8 16,3 12,2 
Aineettomien 
omaisuuserien poistot 1,5 1,3 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 
Oikaisuerät - 1,9 4,4 1,0 - 3,3 2,4 4,3 1,3 
Liiketulos 25,1 23,6 19,8 17,3 15,1 18,5 19,5 17,8 14,5 
   % liikevaihdosta 15,2 13,6 12,3 11,8 11,7 12,0 13,5 12,6 10,6 
Tulos/osake, euroa 0.12 0,14 0,09 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 

 

11. Valuuttakurssit 

Valuutta 1–3/22 1–3/21 1–12/21 3/22 3/21 12/21 
USD (Yhdysvaltain dollari) 1,1196 1,2063 1,1851 1,1101 1,1725 1,1326 
BRL (Brasilian real) 5,8492 6,6089 6,3782 5,3009 6,7409 6,3101 
INR (Intian rupia) 84,0707 88,3705 87,4940 84,1340 85,8130 84,2292 
CNY (Kiinan juan) 7,0996 7,8367 7,6388 7,0403 7,6812 7,1947 
SGD (Singaporen dollari) 1,5155 1,6053 1,5891 1,5028 1,5768 1,5279 
SEK (Ruotsin kruunu) 10,4205 10,1306 10,1469 10,3370 10,2383 10,2503 
GBP (Englannin punta) 0,8383 0,8764 0,8615 0,8460 0,8521 0,8403 
CAD (Kanadan dollari) 1,4197 1,5317 1,4868 1,3896 1,4782 1,4393 
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Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat 
tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä 
ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja 
investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, 
kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset 
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään 
esimerkiksi sanoja ”odottaa”, ”arvioida” ja ”ennakoida”. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat 
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne 
sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa 
huomattavasti odotuksista.  
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:  
(1) yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, 
jotka vaikuttavat asiakkaiden  
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saatuihin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen  
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut  
(3) yhtiön oman toiminnan, esimerkiksi tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon 
onnistuminen ja jatkuva  
tehostaminen  
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen 
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