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Neova osavuosikatsaus tammi-elokuu 2021 
 
 
 
Myynnillisesti vahva vuosikolmannes – raaka-aineiden ja rahtien hintojen nousu 
rasittivat kannattavuutta 
 
 
 
 
 
 
Touko-elokuu 2021 lyhyesti: 
 
− Konsernin liikevaihto touko-elokuussa oli 143,0 (146,9 1.5.-31.8.2020) miljoonaa euroa  

− Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto touko-elokuussa oli 143,0 (128,9) miljoonaa euroa huomioiden 
sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myynti 28.1.2021 

− Käyttökate (EBITDA) oli 11,6 (14,1) miljoonaa euroa, 8,1 (9,6) prosenttia liikevaihdosta  

− Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 12,0 (13,8) miljoonaa euroa 

− Liiketulos oli -2,7 (-5,5) miljoonaa euroa, -1,9 (-3,8) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy 
kertaluonteisia eriä -2,4 (-0,9) miljoonaa euroa. 

− Vapaa kassavirta ennen veroja oli 1,5 (25,4) miljoonaa euroa  

− Bruttoinvestoinnit olivat -14,3 (22,6) miljoonaa euroa  

− Tulos/osake oli -120 (-387) euroa 
 
 

Tammi-elokuu 2021 lyhyesti: 
 
− Konsernin liikevaihto tammi-elokuussa oli 370,0 (382,8 1.1.-31.8.2020) miljoonaa euroa  

− Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi-elokuussa oli 355,2 (322,9) miljoonaa euroa huomioiden 
sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myynti 28.1.2021 

− Käyttökate (EBITDA) oli 551,2 (58,1) miljoonaa euroa, 149,0 (15,2) prosenttia liikevaihdosta  

− Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 40,2 (44,5) miljoonaa euroa 

− Liiketulos oli 527,7 (26,0) miljoonaa euroa, 142,6 (6,8) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy 
kertaluonteisia eriä 505,3 (-0,9) miljoonaa euroa pääosin liittyen lämpö- ja sähköliiketoiminnan myynnistä 
kirjattuun myyntivoittoon  

− Vapaa kassavirta ennen veroja oli 438,2 (54,9) miljoonaa euroa  

− Bruttoinvestoinnit olivat 65,7 (43,4) miljoonaa euroa  

− Tulos/osake oli 17 294 (302) euroa 

− Korolliset nettovelat/käyttökate -0,1 (3,9) 

− Omavaraisuusaste-% 58,3 (41,8) 

− Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 54,6 (-1,3) 
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Hyvä myynnin kehitys kasvualustoissa ja biopolttoaineissa, heikentynyt kannattavuus 

Konsernin raportoitu liikevaihto oli tilikauden toisella vuosikolmanneksella (touko-elokuu 2021) 143,0 (146,9 
touko-elokuu 2020) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kehittyi erittäin suotuisasti kasvaen +10 
prosenttia vuoden takaisesta. Hyvä myynnin kehitys tuli pääasiassa Grow&Care-divisioonasta, jossa myynti sekä 
ammattiviljelijöille että vähittäiskauppoihin kasvoi selkeästi. Myös Energy-divisioonan biopolttoaineiden myynti 
kehittyi erittäin hyvin kasvattaen uudistuneen divisioonan vertailukelpoista liikevaihtoa +3 prosenttia 
edellisvuoden vertailujaksoon verrattuna. Tämä liikevaihdon nousu tulee täysin biopolttoaineista, sillä 
samanaikainen energiaturpeen myynnin väheneminen oli -36 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Tuloksellisesti Grow&Care divisioonan toinen vuosikolmannes oli haasteellinen lähinnä nousseiden rahti- ja 
raaka-aine- ja materiaalikustannusten vuoksi. Myös Energy-divisioonan osalta vertailukelpoinen kannattavuus 
heikkeni hieman edellisvuodesta vähentyneen energiaturpeen kysynnän myötä. Siten konsernin raportoitu 
käyttökate heikkeni jonkin verran ollen 11,6 (14,1) miljoonaa euroa. Myös konsernin vertailukelpoinen käyttökate 
oli edellisvuotta heikompi 12,0 (13,8) miljoonaa euroa. Konsernin raportoitu liiketulos tilikauden toisella 
vuosikolmanneksella (touko-elokuu) oli -2,7 (-5,5) miljoonaa euroa. Konsernin kassavirta raportointikaudella oli 
1,5 (25,4) miljoonaa euroa. Kassavirran negatiiviseen kehitykseen vaikuttivat lähinnä investoinnit, käyttöpääoman 
kasvu sekä aktiivihiililiiketoiminnan liikkeellelähdön siirtyminen.   

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: 

”Myynnillisesti vahva vuosikolmannes – raaka-aineiden ja rahtien hintojen nousu rasittivat 

kannattavuutta” 

”Neovan lämpö- ja sähköliiketoiminnasta vastanneen Nevel Oy:n myynti saatiin päätökseen tammikuussa 2021. 
Kauppahinta oli 656 miljoonaa euroa, josta yhtiö kirjasi noin 500 miljoonan euron liikevoiton.  
Neova-konsernille tammi-elokuu jatkoi edellisen vuoden kehitystä. Energiaturpeen myynti väheni edellisvuoteen 

verrattuna neljänneksellä ja Kekkilä-BVB:n myynti kasvoi voimakkaasti. Kekkilä-BVB:n suhteellinen kannattavuus 

laski selvästi, mikä johtui erittäin voimakkaasta raaka-aineiden ja rahtien hintojen noususta, joita ei onnistuttu 

kompensoimaan tehdyillä hinnankorotuksilla. Energiapuun ja -pelletin liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja maiden 

myynnistä saadut tuotot ylittivät selvästi tavoitteen. 

Grow&Care-divisioonalle tammi-elokuu oli myynnillisesti odotuksia vahvempi. Kysyntä kasvoi kaikilla markkinoilla 

ja kaikissa tuotesegmenteissä. Raaka-aineiden, kuten pakkausmuovien ja lannoitteiden hintojen nousu on ollut 

erittäin nopeaa kuluvan vuoden aikana. Myös logistiikassa ja erityisesti merirahdeissa mm konttipulasta johtuva 

hintojen kohoaminen on ollut erittäin voimakasta. Vaikka olemme toteuttaneet useita hinnankorotuksia kuluvan 

vuoden aikana emme ole onnistuneet viemään nopeaa kustannusten nousua myyntihintoihin täysimääräisesti 

erityisesti toisen vuosikolmanneksen aikana. 

Energiaturpeen myynti laski edellisvuonna 20 prosenttia ja kuluvana vuonna lasku on kiihtynyt. Maakaasun ja 

kivihiilen maailmanmarkkinahintojen nousu ja päästöoikeuden hinnan asettuminen 60-euron tasolle hiilitonnilta, 

mikä puolestaan on johtanut energiaturpeen käytön jyrkkään laskuun, ovat lisänneet energiahakkeen ja pelletin 

kysyntää.  

Uusissa liiketoiminnoissa koronan viivästyttämä Ilomantsiin rakennettu aktiivihiilen tuotantolaitos saatiin 

kesäkuussa koekäyttövaiheeseen mutta sittemmin käynnistyksessä on ilmennyt lisää korjattavaa. Paraikaa 

Ilomantsin tuotantolaitoksessa on huoltokatkos korjaavien toimenpiteiden vuoksi.  

Neovan aiemmin julkistama näkemys siitä, että energiaturpeen käyttö Suomessa puolittuisi Suomessa vuodesta 

2019 vuoteen 2025 mennessä on jo nyt osoittautunut liian hitaaksi muutosvauhtiennusteeksi. Tämän hetken 

arvion mukaan energiaturvetta käytetään Suomessa vuonna 2025 enää noin 1 TWh ja siitä pääosa käytetään 

pienissä laitoksissa, kun vastaava luku vuonna 2019 oli noin 8 TWh. 

Energiaturpeen kysynnän lasku näkyi jo selvästi yhtiön tämän kesän turvetuotannossa. Kaikkiaan konsernin 

turvetuotanto oli vajaat 5 miljoonaa kuutiometriä, josta energiaturvetta oli noin 20 prosenttia. Energiaturpeen 

kysynnän ja tuotannon hallitsemattomalla vähentymisellä on ollut erittäin negatiiviset vaikutukset Neovan 

alihankintaketjuille. Toimialalla odotetaan edelleen rakennemuutoksen myötä luvattuja kompensaatioita.” 
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Kehitys liiketoimintasegmenteittäin 

 
Raportointisegmentit muodostuvat konsernin divisioonista Neovan johtamismallin mukaisesti. Neova-konsernin 
raportoitavat segmentit ovat Energy, Grow&Care, New Businesses ja muut toiminnot.  
 
Energy 
 
Energy-divisioona vastaa Neova-konsernin tarjoamista polttoaineratkaisuista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. 
Divisioona tarjoaa energiantuottajille turve-, puu- ja pellettipolttoaineita. Pellettiasiakkaita divisioona palvelee 
oman myyntipalvelun ohella verkkokaupassa. Divisioonan liikevaihdosta noin puolet muodostuu uusiutuvista 
biopolttoaineista. Tammikuussa 2021 lämpö- ja sähköliiketoiminta Nevel myytiin ranskalaiselle Ardianille. 
Liiketoimintayksiköitä Energy-divisioonassa ovat nykyisellään polttoaineet: Pelletti, Puu ja Energiaturve. 
 
Tilikauden toisen vuosikolmanneksen (tammi-elokuu) liikevaihto oli 23,8 (41,1) miljoonaa euroa. Käyttökate 
raportointijaksolta oli 3,4 (3,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto -1,9 (-8,9) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 
0,8 (9,9) miljoonaa euroa. 
 
Tilikauden kumulatiivinen (tammi-elokuu) liikevaihto oli 116,3 (161,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto 
raportointijaksolta oli 12,9 (13,0) miljoonaa euroa.  
 
Tilikauden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana, tammikuussa 2021, saatettiin loppuun Neveliin 
organisoitujen lämpö- ja sähköliiketoimintojen myynti Ardianille. Nevel on yhdistelty Energy-divisioonan lukuihin 
tammikuuhun 2021 saakka, kunnes määräysvalta siirtyi uudelle omistajalle. Nevelin liikevaihto vertailuvuoden 
toisella vuosikolmanneksella oli 18,0 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,9 miljoonaa euroa. Nevelin liikevaihto tammi-
elokuulta oli 59,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 8,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto koko tilikaudelta 2020 oli 93,3 
miljoonaa euroa ja liiketulos 18,4 miljoonaa euroa.  
 
Divisioonan Fuels-liiketoimintojen kannattavuus heikkeni vertailuvuoteen nähden merkittävästi vähentyneen 
energiaturpeen kysynnän myötä. Korkea päästöoikeuden hinta ja veronkorotus ovat osaltaan laskeneet 
energiaturpeen kysyntää ja huolimatta biopolttoaineiden myynnin kasvusta kokonaisuutena polttoaineiden 
toimitukset jäivät 13 prosenttia vertailukautta 1-8/2020 alhaisemmaksi.  
 
 

Energy 5-8/2021 5-8/2020 Muutos 1-8/2021 1-8/2020 Muutos 
1/2020-
12/2020 

Liikevaihto (milj. €) 23,8 41,1 -42,2 % 116,3 161,8 -28,1 % 245,9 

Käyttökate (milj. €) 3,4 3,6 -4,6 % 21,3 31,6 -32,6 % 35,1 

Liikevoitto (milj. €) -1,9 -8,9 78,8 % 12,9 13,0 -0,6 % -90,6 

Investoinnit (milj. €) 0,8 9,9 -91,9 % 36,0 13,0 177,0 % 21,1 

Henkilöstö 238 386 -38,4 % 254 375 -32,2 % 371 

Energian myynti, turve (GWh) 656 1 020 -35,7 % 3 658 4 916 -25,6 % 6 992 

Energian myynti, muut polttoaineet (GWh) 598 523 14,3 % 2 203 2 174 1,3 % 3 161 
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Grow&Care 
 
Grow&Care-divisioonan Kekkilä-BVB on Euroopan johtava ja monipuolisin kasvualustatoimija ammattiviljelijä-, 
viherrakennus- ja kuluttajasegmenteissä. Kekkilä-BVB on erikoistunut vastuullisesti kehittämään, tuottamaan ja 
markkinoimaan korkealuokkaisia kasvualustoja, katteita ja lannoitteita viherrakentajille, ammattiviljelijöille, 
jälleenmyyjille sekä kotipuutarhureille. Turvetta toimitetaan lisäksi eläinkuivikkeiksi hevostiloille, karjatiloille, 
sikaloille ja siipikarjan kasvattajille sekä raaka-aineeksi jatkojalostukseen. 
  
Divisioonan tunnetut brändit Kekkilä Garden ja Hasselfors Garden tarjoavat tuotteita kotipuutarhureille ja 
viherrakentajille pohjoismaissa ja Virossa. Keski-Euroopan markkinoita palvelemme private label -tuotteiden 
ohella muun muassa Jardino ja Florentus brändeillä. Ammattiviljelyliiketoiminnassa BVB Substrates ja Kekkilä 
Professional brändit keskittyvät kotimarkkinoiden lisäksi globaaleihin markkinoihin yli 100 vientimaassa. 
 
Tilikauden toisen vuosikolmanneksen (touko-elokuu) liikevaihto oli 118,9 (107,5) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 
11,1 (14,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,9 (7,7) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 8,6 (6,3) miljoonaa 
euroa.  
 
Tilikauden kumulatiivinen (tammi-elokuu) liikevaihto oli 252,8 (222,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 14,8 (20,0) 
miljoonaa euroa. Divisioonan bruttoinvestoinnit olivat 17,5 (14,6) miljoonaa euroa. 
 
Grow&Care-divisioonan liikevaihto jatkoi kasvuaan edellisen vuoden vastaavaan vuosikolmannekseen verrattuna. 
Sekä ammattiviljelijä- että raaka-ainetoiminnot kehittyivät suotuisasti. Kuluttajaliiketoiminnan kysyntä on jatkunut 
aiempia vuosia korkeammalla tasolla pandemian muuttaman kuluttajakysynnän vuoksi. Kotona vietetyn ajan 
kasvaessa kuluttajien panostukset omaan viihtyvyyteen ja siten puutarhatuotteisiin ovat edesauttaneet myyntiä. 
Ammattiviljelyliiketoiminnassa COVID-19 -viruksesta johtuvat menetykset ovat näkyneet lähinnä 
uusasiakashankinnassa. 
 
Selkeästi kohonneet materiaali- ja logistiikkakustannukset vaikuttivat divisioonan suhteelliseen kannattavuuteen 
negatiivisesti edellisvuoteen verrattuna. Suhteellisen kannattavuuden parantamiseksi täytyy kohonnut 
kustannusrakenne pystyä siirtämään osaksi tuotteiden myyntihintoja. 
 
 

Grow&Care 5-8/2021 5-8/2020 Muutos 1-8/2021 1-8/2020 Muutos 
1/2020-
12/2020 

Liikevaihto (milj. €) 118,9 107,5 10,6 % 252,8 222,9 13,4 % 299,9 

Käyttökate (milj. €) 11,1 14,6 -23,5 % 28,4 32,1 -11,7 % 34,1 

Liikevoitto (milj. €) 2,9 7,7 -62,1 % 14,8 20,0 -26,1 % 14,0 

Investoinnit (milj. €) 8,6 6,3 36,7 % 17,5 14,6 20,0 % 25,4 

Henkilöstö 570 564 1,1 % 571 547 4,4 % 545 

 
New Businesses 
 
New Businesses -divisioonan tehtävänä on luoda osaamiseen, omiin raaka-aineresursseihin ja nouseviin 
asiakastarpeisiin pohjautuvia tuotteita ja innovaatioita. Tavoitteena on kehittää vastuullista uutta liiketoimintaa, 
mikä lisää pitkällä tähtäyksellä omistaja-arvoamme. Neova Ventures koordinoi konsernin innovaatio- ja IPR-
toimintaa.  
 
Ventures liiketoiminnan monivuotisessa Refinery- tuotekehitysohjelmassa jalostetaan biomassoista ja muista 
luonnonmateriaaleista korkean jalostusasteen tuotteita kansainvälisille markkinoille. Kehitämme biostimulantteina 
käytettäviä turvepohjaisia humusaineita nopeasti kasvaville maa- ja puutarhatalouden markkinoille. Lisäksi 
kehitämme suobiomassasta rehun ainesosia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Molempien 
tuotekehitysprojektien tavoitteena on aloittaa kaupallinen tuotanto vuonna 2024. 
 
Activated Carbons liiketoiminta on aloittanut rakentamaan strategisesti merkittävää aktiivihiiltä jalostavaa 
tuotantolaitosta Ilomantsiin keväällä 2019. Laitos saavutti mekaanisen valmiuden huhtikuussa 2021 ja 
käyttöönottovaiheen oletetaan jatkuvan vuoden 2022 puolelle. Käyttöönottovaiheen tuotantoa on toimitettu 
loppuasiakkaille. Tuotantolaitoksen rakennusvaiheen työllistävyys on yli sata henkilötyövuotta ja laitoksen 
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ensimmäisen vaiheen jatkuva työllistävyys toimitus- ja tuotantoketju mukaan lukien on noin 50 henkilöä. Neovan 
aktiivihiili tullaan myymään Novactor-tuotemerkillä.  
 
Liikevaihto New Businesses divisioonassa koostuu pääosin aktiivihiiliraaka-aineen myynnistä arvoketjussa ennen 
kuin Ilomantsin oman tuotantolaitoksen myynti pääsee alkamaan. 
 
Tilikauden toisen vuosikolmanneksen liiketulos oli -1,6 (-0,7) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 3,4 (8,1) 
miljoonaa euroa. Tammi-elokuun liiketulos oli -3,3 (-1,7) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 9,2 (13,6) 
miljoonaa euroa. 
 

New Businesses 5-8/2021 5-8/2020 Muutos 1-8/2021 1-8/2020 Muutos 
1/2020-
12/2020 

Liikevaihto (milj. €) 0,8 1,0 -15,3 % 2,0 1,6 21,5 % 2,4 

Käyttökate (milj. €) -1,4 -0,6 -119,4 % -3,0 -1,6 -81,9 % -2,9 

Liikevoitto (milj. €) -1,6 -0,7 -123,1 % -3,3 -1,7 -93,2 % -3,3 

Investoinnit (milj. €) 3,4 8,1 -58,1 % 9,2 13,6 -32,3 % 28,0 

Henkilöstö 30 27 8,3 % 28 24 15,9 % 26 

 
Muut toiminnot 
 
Muut toiminnot-segmentti pitää sisällään Neova-konsernin liiketoimintayksiköille allokoimattomia eriä liittyen 
konsernin hallinto-, strategia- ja tukitoimintojen kuluihin.  
 
Muut-segmentin vaikutus liiketulokseen touko-elokuussa oli -2,1 (-3,2) miljoonaa euroa.  
 
Muut toiminnot -segmentin vaikutus liiketulokseen tammi-elokuussa oli 503,1 (-4,2) miljoonaa euroa. 
Raportointikauteen vaikuttaa merkittävästi kertaluonteisena eränä tuloutus liittyen tytäryhtiö Nevelin myyntiin 
arvoltaan +507,9 miljoonaa euroa. Kauppaan liittyvät kulut esitettiin pääosin jo vuoden 2020 viimeisen 
vuosikolmanneksen kohdalla. 
 
 

Muut 5-8/2021 5-8/2020 Muutos 1-8/2021 1-8/2020 Muutos 
1/2020-
12/2020 

Liikevaihto (milj. €) 0,6 0,0 1167,5 % 1,1 0,1 1414,7 % 0,1 

Liikevoitto (milj. €) -2,1 -3,2 33,9 % 503,1 -4,2 12142,0 % -15,0 

Henkilöstö 83 89 -7,0 % 82 91 -9,6 % 90 
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Kassavirta, investoinnit ja rahoitus 
 
 
Konsernin vapaa kassavirta ennen veroja oli tammi-elokuussa 438,2 (54,9) miljoonaa euroa. Käyttökatteen 
parannus lämpö- ja sähköliiketoiminnan myyntivoiton myötä kasvatti myös kassavirtaa merkittävästi. Käyttökate 
(EBITDA) oli 551,2 (58,1) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus kassavirtaan oli -51,4 (29,6) 
miljoonaa euroa.  
 
Raportointikauden bruttoinvestoinnit olivat 65,7 (43,4) miljoonaa euroa eli 289,8 (133,4) prosenttia poistojen 
määrästä. Korolliset nettovelat olivat raportointikauden lopussa -30,3 (298,4) miljoonaa euroa. Korollisten 
nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA) 31.8.2021 oli -0,1 (3,9). Lyhytaikainen korollinen velka 
oli 13,1 (24,2) miljoonaa euroa. Konsernin pitkäaikaisista korollisista veloista 5,1 prosenttia on omavaraisuuteen 
sidotun kovenanttiehdon piirissä, jonka ehdot täyttyivät katsauskauden lopussa.  
 
Omavaraisuusaste oli elokuun lopussa 58,3 (41,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -6,3 (90,1) prosenttia. 
Konsernin taseen loppusumma oli 826,3 (805,5) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituserät olivat -1,7 (-7,4) 
miljoonaa euroa. Nettorahoituserät olivat -0,5 (-1,9) prosenttia liikevaihdosta. 
 
Neovalla on rahavirtoja ja omaisuutta muissa valuutoissa kuin euroina, ja siksi yhtiö altistuu valuuttakurssien 
vaihteluille. Valuuttariski johtuu pääasiassa konsernin sisäisestä lainoituksesta. Merkittävin valuuttariski liittyy 
euron ja Ruotsin kruunun kursseihin, koska Neova toimii laajasti Ruotsissa. Konserni suojautuu aktiivisesti 

valuuttariskeiltä. Konsernissa ei sovelleta suojauslaskentaa.  

 
Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu  
 
Grow&Care-divisioonan puutarhaliiketoiminta on altis kausivaihteluille parhaimman kysynnän ajoittuessa 
kevääseen ja alkukesään mutta erityisesti ammattiviljelijöiden sesonki jatkuu myös syyskaudella. 
Turvetuotantokauden onnistuminen on keskeisessä roolissa Kekkilä-BVB:n tulevan vuoden raaka-ainevarantojen 
osalta. 
 
Vuodenaikojen mukaan vaihteleva energian kysyntä eli lämmitystarve vaihtelee kalenterivuoden aikana erittäin 
paljon. Turvetuotantokauden keskittyminen lähes puhtaasti toiseen vuosikolmannekseen tuo myös merkittävää 
syklisyyttä Energy-divisioonan liiketoimintaan. Päättyneen toisen vuosikolmanneksen turvetuotanto onnistui 
suunnitelmien mukaan kaikissa toimintamaissamme.  

 
Henkilöstö  
 
Tilikauden toisella vuosikolmanneksella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 920 (1066) henkilöä.   
 
Henkilöstö segmenteittäin, keskimäärin  
 

Henkilöstö 5-8/2021 5-8/2020 1-8/2021 1-8/2020 
1/2020-
12/2020 

Energy 238 386 254 375 371 

Grow&Care 570 564 571 547 545 

New Businesses 30 27 28 24 26 

Muut 83 89 82 91 90 

Yhteensä 920 1 066 936 1 037 1 031 

 
 
Marraskuussa 2020 julkistetun 25 miljoonan euron säästöohjelman mukaiset yhteistoimintaneuvottelut saatettiin 
päätökseen tammikuussa 2021 ja niiden avulla saavutettiin tavoite 21 henkilötyövuoden vähentymisestä 
tuotannosta vastaavassa SCM-organisaatiossa, polttoaineliiketoiminnassa ja konsernin tukitoiminnoissa.  
 
Neova-konsernin Suomen toimintojen yhteinen yt-neuvottelukunta kokoontui kerran raportointijaksolla. 
Kokouksessa esiteltiin konsernin talouskehitystä, strategian toteutumisen edistymistä, henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma sekä divisioonien liiketoimintajohtajien katsaukset. 
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Vastuullisuus kaikessa toiminnassamme 

 
Vastuullisuus on Neova-konsernin strategian ja tavoitteiden ytimessä, ja se on keskeinen osa liiketoimintojen 
kehitystä. Neova-konsernin vastuullisuustavoitteet ja pitkän aikavälin tavoitteet keskittyvät kahteen alueeseen: 
huolehdimme ympäristöstä ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista. Vastuullisuusstrategioita ja -
ohjelmia toteutetaan suunnitellusti jokaisen liiketoiminnan osalta asiakkaiden tarpeiden ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti. 

 
Vastuullisuustavoitteemme on tulla nettopositiiviseksi yhtiöksi (https://www.uprightproject.com/) ottamalla 
huomioon toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme vaikutukset ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja 
tietopääoman kerryttämiseen. Kekkilä-BVB liiketoiminnan osalta tämä jo toteutuukin: Upright -mallin mukaan 
liiketoiminnan positiivisten ja negatiivisten vaikutusten nettosumma on +4.4 (2020). Sitouttaaksemme 
henkilöstöämme entistäkin enemmän päätimme sisällyttää vastuullisuuden kaikkien työntekijöidemme lyhyen 
aikavälin kannustintavoitteeseen vuonna 2021, kaikissa toimintamaissamme ja organisaation joka tasolla. 
 
Konsernin ympäristövastuullisuuden pitkän tähtäimen tavoitteet ovat: vähennämme päästöjä vesistöön ja 
ilmastoon, hyödynnämme luonnonvaroja kestävällä tavalla, parannamme materiaalitehokkuutta, 
vähennämme jätekuormitusta ja hävikkiä, sekä huolehdimme toimistojemme ympäristöystävällisyydestä. 
Jokaisella Neovan liiketoiminnalla on ympäristöstrategian mukainen vuosittain päivittyvä ympäristöohjelma, jossa 
on esitetty ympäristövastuun merkittävimmät näkökohdat ja vuosittaiset ympäristötavoitteet.  
 
Vastuullisesti tuotetun turpeen indikaattorinamme on kolmannen osapuolen RPP (Responsibly Produced 
Peat) sertifiointi. Vuoden 2020 loppuun mennessä jo 979 hehtaarilla Neova-konsernin alueista oli RPP-
sertifikaatti (pinta-alaseuranta päivitetty edellisen osavuosikatsauksen jälkeen ympäristöluvan mukaiseksi). 
Tavoitekattavuus vuoden 2021 loppuun mennessä on yhteensä 3 831 hehtaaria: Suomessa 874 hehtaaria, 
Virossa 3 246 hehtaaria ja Ruotsissa 711 hehtaaria. Näiden turvealueiden sertifiointihakemukset on toimitettu 
RPP:lle vuoden 2020 aikana. Vuoden 2021 ensimmäisen jakson aikana RPP-sertifiointi on myönnetty Virossa 
Pööravere II tuotantoalueelle (445 hehtaaria) ja olemme hakeneet RPP-sertifiointia Viron Sooniste 
tuotantoalueelle (350 hehtaaria). RPP sertifiointien aikataulu on suunniteltua hitaampaa johtuen RPP-
organisaation resurssivajeesta. Osa suunnitelluista sertifioinneista tulee siirtymään seuraavan vuoden puolelle. 
Ennuste vuoden 2021 loppuun mennessä RPP-sertifioidusta pinta-alasta on 3 269 hehtaaria. 

 
Konsernin henkilöstön hyvinvoinnin osalta tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja meillä on nollatoleranssi 
epäasiallista käytöstä ja syrjintää kohtaan. Lisäksi meillä on selkeät prosessit olemassa mahdollisten epäkohtien 
korjaamiseen.  
 
Etätyö jatkui yhtiön kaikissa niissä toimipisteissä, joissa se oli mahdollista. Keväällä toteutetun pulssikyselyn 
tulosten pohjalta esimiehiä ja työntekijöitä tuettiin erilaisin keinoin ergonomiaan, työyhteisöjen yhteisöllisyyteen 
sekä työn ja vapaa-ajan tasapainottamisen teemoissa. Koronan osalta elokuun loppuun mennessä 
konsernitasolla oli raportoituja koronatapauksia yhteensä 63. 
 
Vuoden ensimmäisen jakson aikana konsernin tapaturmataajuus kääntyi lievään nousuun loppuvuoteen 2020 
verrattuna, johtuen ensisijaisesti Kekkilä-BVB:n Alankomaiden ja Ruotsin tuotantolaitoksilla sattuneista 
tapaturmista. Tästä johtuen olemme sopineet lisätoimenpiteistä turvallisuuskulttuurin kehittämisen osalta siten, 
että johdon sitoutuminen ”Nolla tapaturmaa” -tavoitteeseen korostuu entistä näkyvämmin. Tapaturmataajuus 
onkin kehittynyt parempaan suuntaan vuoden toisen kolmanneksen aikana, ollen nyt parempi (alempi) kuin 
vuoden 2020 aikana. 
 

KPI mittari 8/2021 8/2020 12/2020 

Tapaturmataajuus R12 (edellisen 12 kk 
ajanjakso): Kaikki tapaturmat (MTR) 

12,6 19,3  
vertailu: 17,0 poislukien 
Nevel 

16,1 
vertailu: 14,7 poislukien 
Nevel 

Tapaturmataajuus R12 (edellisen 12 kk 
ajanjakso): Poissaoloon johtaneet tapaturmat 
(LTA1) 

4,8 7,9 
vertailu: 7,8 poislukien 
Nevel 

7.2 
vertailu: 6,4 poislukien 
Nevel 

Neova-konsernin RPP -sertifioidut 
kasvuturvetuotantoalueet (ympäristöluvan 
mukainen pinta-ala) 

1 434 hehtaaria 979 hehtaaria 979 hehtaaria 

 
 

https://www.uprightproject.com/
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Turvetuotannon paloturvallisuus kehittyi myös parempaan suuntaan viime vuoteen verrattuna. Tammi-elokuun 
aikana turvepaloja, joissa palokunta osallistui sammutustöihin oli 36 kpl (76 kpl edellisen vuoden vastaavalla 
ajanjaksolla). Tätä selittää osittain aktiivisten turvetuotantoalueiden määrän vähentyminen Suomessa, silti tulos 
on hyvä huomioiden kuuman ja kuivan sään kesä-heinäkuun aikana. Turvetuotannon aikana kaikissa maissa 
kiinnitettiin erityistä huomiota omavalvonnan palotarkastuksiin ja paloriskeihin. 

 
Konsernin johtamisjärjestelmän sertifiointi, joka kattaa sekä ISO 9001 -laatujärjestelmän että ISO 14001 -
ympäristöjärjestelmän, auttaa koordinoimaan ja ohjaamaan toimintaamme asiakkaiden ja lainsäädännön 
vaatimusten täyttämiseksi sekä keskittymään toimintamme jatkuvaan parantamiseen, tuloksellisuuteen ja 
tehokkuuteen. Vuoden 2021 loppuun mennessä siirrymme maa- ja liiketoimintakohtaisista sertifioinneista 
konsernitasoiseen multi-site/multi-country sertifiointiin, joka tukee entistä paremmin konsernin liiketoimintojen 
johtamista eri maiden yli. Lisäksi ISO sertifiointia laajennetaan kattamaan uusia tuotantolaitoksia Kekkilä-BVB:n 
liiketoiminnassa sekä Alankomaissa että Ruotsissa, ja Activated Carbons liiketoiminnassa Suomessa. 
 
 
Liiketoimintojen lähiajan riskit 
 
Materiaalikustannusten nousun jatkuminen vaikuttaa Neova-konsernin kannattavuuteen lyhyellä tähtäimellä, sillä 
merkittävä osa asiakassopimuksistamme on pitkäkestoisia eli materiaalikustannusten nousun vaikutus voidaan 
viiveellä heijastaa asiakashintoihin. Lisäksi suurelta osin Neova-konserni on omavarainen pääraaka-aineiden 
osalta. 
 
Logistiikkakustannusten nousulla on merkittävä vaikutus Neova-konsernin kilpailukykyyn ja kannattavuuteen, sillä 
kuljetamme tuotteitamme pitkiäkin matkoja globaalissa liiketoiminnassa. Myös lyhyen kuljetusmatkan 
polttoainetoimituksiin logistiikkakustannusten nousu on vaikuttanut merkittävässä määrin. 
 
Energiaturpeen käytön kannattavuus jatkaa heikkenemistään edelleen. Päästöoikeuden hinnan kehityksellä ja 
energiaturpeen verotuksella on erittäin merkittävä vaikutus lämmöntuotannossa käytettävän energiaturpeen 
kysyntään. Viimeaikainen päästöoikeuden hinnan nousu ja energiaturpeen voimaan tullut veronkorotus vuoden 
2021 alusta alkaen ovat jo johtaneet tilanteeseen, jossa energiapuun rinnalla myös kuitupuu syrjäyttää 
energiaturvetta energian tuotannossa. 
 
Vähentyvällä energiaturpeen kysynnällä on edelleen vaikutusta myös Neovan turveomaisuuden arvostukseen 
taseessa. Sitä tarkastellaan säännöllisesti arvonalennustestauksen kautta ja turveomaisuudelle strategian 
mukaisesti pyritään luomaan korkeamman jalostusasteen mukaisia käyttökohteita. 
 
Näitä korkeamman jalostusasteen käyttömuotoja ovat esimerkiksi aktiivihiili- ja kasvualustapohjaiset tuotteet. 
Aktiivihiilen ensimmäisen tuotantolaitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa Ilomantsissa ja siihen liittyy 
luonnollisesti merkittäviä tuotantolaitoksen käynnistämisestä aiheutuvia riskejä. Riski on osittain materialisoitunut 
pitkittyneen käyttöönoton myötä. 
 
Poliittiset & geopoliittiset riskit 
 
Mahdolliset kansainvälisen kaupan rajoitteet saattavat rajoittaa toimintakykyämme eri maanosissa. 
Toteutuessaan tällä riskillä olisi erittäin merkittävä vaikutus erityisesti Kekkilä-BVB:n liiketoimintaan.  
 
Pandemiariski on ollut selkeästi esillä jo lähes kahden vuoden ajan. Sen vaikutus konsernin liiketoimintoihin on 
ollut kuitenkin tähän asti suhteellisen vähäinen. Kuitenkin pitkittyessään ja erityisesti uusiutuessaan eri variantein 
COVID-19 -pandemia saattaisi jatkossa vaikeuttaa lähes kaikkia konsernin kansainvälisiä liiketoimintoja ja 
erityisesti vaikeuttaa uusasiakashankintaa. 
 
COVID-19 -pandemia on tähän asti vaikuttanut konsernin eri osiin hyvin eri tavalla. Energy-divisioonaan 
pandemialla ei ole ollut juurikaan suoria vaikutuksia. Grow&Care-divisioonassa pandemia vaikutti enimmäkseen 
positiivisesti, koska asiakkaamme olivat jo osanneet paremmin varautua vahvaan sesonkiin. Pandemia on jossain 
määrin hidastanut uusien vientimarkkinoiden avaamiseksi tehtäviä toimia niin Aasiassa kuin Amerikassakin. 
 
Pandemian myötä myös toimitusketjujen luotettavuus on noussut entistä tärkeämpään asemaan. Sen olemme 
havainneet sekä oman tuotantoketjumme osalta että asiakkaidemme arvostuksena toimituslupauksiemme 
pitämisestä. Raaka-ainemateriaalien hinnoissa on myös pandemian aikana ollut merkittävää nousua muun 
muassa pakkausmateriaalien ja logistiikan osalta. 
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Pandemia on viivästyttänyt ja vaikeuttanut Ilomantsiin rakennettavan aktiivihiilitehtaan rakennustöitä. 
Päälaitetoimittajallamme on ollut merkittäviä myöhästymisiä toimituksissaan, jotka ovat myöhästyttäneet koko 
projektin aikataulua. Tuotekehityksellemme suurin haitta pandemiasta on ollut Keski-Euroopassa sijaitsevien 
tuotekehityslaboratorioiden toiminnan pysähtyminen tai hidastuminen pandemian kiihkeimpinä aikoina. 
 

Rahoitusriskit 
 
Neovalla on rahavirtoja ja omaisuutta muissa valuutoissa kuin euroina, ja siksi yhtiö altistuu valuuttakurssien 
vaihteluille. Valuuttariski johtuu pääasiassa konsernin sisäisestä lainoituksesta. Merkittävin valuuttariski liittyy 
euron ja Ruotsin kruunun kursseihin, koska Neova toimii laajasti Ruotsissa. Konserni suojautuu aktiivisesti 
valuuttariskeiltä. Konsernissa ei sovelleta suojauslaskentaa. 
 
Uutena uhkana tulevaisuudelle on tullut ilmi mahdollinen kestävän rahoituksen taksonomian laajentaminen 

koskemaan koko turvetoimialaa riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen turvetta tuotetaan. Tämä luo epävarmuutta 

konsernin voimakkaasti kasvavalle kasvualustaliiketoiminnalle ja hyvin liikkeelle lähteneille korkean 

jalostusasteen tuotteiden kehityshankkeille. Yhtiö yhdessä toimialan muiden toimijoiden kanssa tekee kaikkensa, 

että turvetta voidaan jatkossakin tuottaa ja jalostaa turvaamaan kasvavaa lähiruuan tuotantoa Suomessa, 

Euroopan Unionin alueella ja kasvavilla kaukaisemmilla vientimarkkinoilla. 

Yhtiökokouspäätökset 
 
Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti olla maksamatta 31.12.2020 päättyneeltä 
tilikaudelta osinkoa. 
 
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi kymmenen. Jatkamaan puheenjohtajana valittiin Juha 
Sipilä ja varapuheenjohtajana Heikki Miilumäki. Jäseniksi valittiin jatkamaan Antti Häkkänen, Eero Kubin, Esko 
Kurvinen, Tommi Lunttila, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko, Piritta Rantanen ja Tiina Snicker. 
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Puheenjohtajana jatkaa Jan Lång ja 
varapuheenjohtajana Markus Tykkyläinen. Stefan Damlin, Tuomas Hyyryläinen, Vesa Hätilä, Kirsi Puntila ja Maija 
Strandberg jatkavat hallituksen jäseninä.  
 
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 
 
Neova Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.4.2021 päätti yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka mukaisesti yhtiön 
uusi nimi on Neova Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Muutos astui voimaan 6.5.2021 kun kaupparekisteri 
rekisteröi muutoksen. 
 
Neova Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2021 vahvisti osatilikauden 1.1-30.4.2021 tilinpäätöksen ja päätti 
jakaa tältä osatilikaudelta osinkoa 8333,33 euroa per osake eli yhteensä 250 miljoonaa euroa. Lisäksi 
yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan sekä valitsi hallitukseen uudeksi jäseneksi Panu 
Routilan.   
 

Olennaiset tapahtumat toisella vuosikolmanneksella 

Tilikauden 2021 tulosta parantaa merkittävästi kertaluonteinen myyntivoitto 507,9 miljoonaa euroa liittyen Nevel-

tytäryhtiön myyntivoittoon. Transaktioon liittyvät kulut kirjattiin pääosin jo vuoden 2020 viimeisellä 

vuosikolmanneksella. 

Nevel-konsernin lukujen vaikutus vertailulukuihin 5-8/2020 liikevaihtoon +18,0 miljoona euroa ja liiketulokseen -
0,9 miljoona euroa sekä taseen loppusummaan +167,2 miljoona euroa. Koko tilikauden 2020 vertailukuihin 
Nevel-konsernin vaikutus liikevaihtoon +93,3 miljoona euroa, liiketulokseen +18,4 miljoona euroa sekä taseen 
loppusummaan +217,7 miljoona euroa. 
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Vertailukaudella 5-8/2020 konsernissa kirjattiin arvonalentumisia aineellisiin hyödykkeisiin 0,2 miljoonaa euroa ja 
vertailukaudella 1-12/2020 kirjattiin aineettomiin hyödykkeisiin arvonalentumisia 0,97 miljoonaa euroa ja 
aineellisiin hyödykkeisiin 101,82 miljoonaa euroa. 
 
30.4.2021 päättyneeltä osatilikaudelta maksettiin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti  
osinkoa 8 333,33 euroa osakkeelta (yhteensä 250 miljoonaa euroa). Osingon maksupäivä oli 30.6.2021 
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Neova Oy julkisti 5.10.2021 ilmoituksen 8.11.2016 liikkeelle laskemansa hybridilainan jäljellä olevan 29,9 
miljoonan euron pääoman ehtojen mukaisesta lunastuksesta 8.11.2021. 

Neova Oy julkisti 5.10.2021 ilmoituksen strategisten vaihtoehtojen kartoittamisesta puuliiketoimintansa osalta 
Suomessa ja Virossa. 

Neova julkisti 12.10.2021 nettisivullaan ilmoituksen Ilomantsin aktiivihiilituotantolaitoksen huoltoseisokista, jonka 
vuoksi  tuotanto on toistaiseksi keskeytetty. Laitoksen koekäytön aikana sen aktivointiuunissa havaittiin vaurioita, 
mitkä saattaisivat aiheuttaa turvallisuusuusriskin. Laitosta ei ole vielä vastaanotettu. Vaurioiden analysointiin ja 
juurisuiden tutkimiseen arvioidaan kuluvan viikkoja, minkä jälkeen laitoksen toimittaja tekee korjaussuunnitelman 
ja toteuttaa tarvittavat korjaustoimet. Käyttöönotto tulee viivästymään. 

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2021 
 
Nykyisten liiketoimintojen osalta positiivisen kysynnän kehityksen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. 
Siten vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta mutta vertailukelpoisen 
käyttökatteen arvioidaan laskevan jonkin verran edellisvuodesta kohonneiden logistiikka- ja raaka-
ainekustannusten vuoksi.  
 
COVID-19 -pandemian osalta yhtiö on valmistautunut eri skenaariotoimenpitein pandemian mahdollisen 
kehittymisen vaihtoehtoihin. 
 
 
 
 
 
 
Vantaa, 28.10.2021 
 
Neova Oy  
 
 
 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 

• Vesa Tempakka, Neova, CEO, puh. 040 072 6727 

• Jarmo Santala, Neova, CFO, puh. 040 801 9191 

• Ahti Martikainen, Neova, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 040 680 4723 
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Konsernin keskeiset tunnusluvut      

      

MEUR 5-8/2021 5-8/2020 1-8/2021 1-8/2020 1-12/2020 

      

Liikevaihto 143,0 146,9 370,0 382,8 544,9 

Liikevoitto (EBIT) -2,7 -5,5 527,7 26,0 -95,3 

% liikevaihdosta -1,9 -3,8 142,6 6,8 -17,5 

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia -2,7 -5,5 527,8 26,3 7,4 

% liikevaihdosta -1,9 -3,8 142,6 6,9 1,4 

Tilikauden tulos -2,6 -10,3 522,5 13,6 -108,1 

      

Käyttökate (EBITDA) 11,6 14,1 551,2 58,1 53,8 

+/- Käyttöpääoman muutos 3,1 28,8 -51,4 29,6 44,8 

 - Nettoinvestoinnit -13,3 -17,5 -61,5 -32,7 -59,1 

Vapaa kassavirta ennen veroja 1,5 25,4 438,2 54,9 39,6 

Bruttoinvestoinnit 14,3 -22,6 -65,7 -43,4 -76,6 

Sijoitetun pääoman tuotto % *   54,6 -1,3 -14,0 

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *   68,4 4,4 1,1 

Oman pääoman tuotto % *   76,0 -5,2 -34,8 

      

Taseen loppusumma   826,3 805,5 758,4 

Oma pääoma   478,1 331,0 213,5 

Korolliset nettovelat   -30,3 298,4 327,7 

Omavaraisuusaste %**   58,3 41,8 28,7 

Korolliset nettovelat/käyttökate   -0,1 3,9 6,1 

Nettovelkaantumisaste %   -6,3 90,1 156,4 

      

Henkilöstö, keskimäärin   936 1 037 1 031 

      

*) Edelliset 12 kuukautta      
**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi 
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Osavuosikatsauksen taulukot  
 
Laadintaperiaatteet 
 
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardia noudattaen. Osavuosikatsausta tulee tarkastella ja 
lukea yhdessä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen kanssa, joka on laadittu 
samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat konsernitilinpäätöksessä 
noudatettujen laadintaperiaatteiden kanssa, lukuun ottamatta muutoksia kokien uusia ja muuttuneita standardeja. 
 
Konserni on soveltanut IASB:n julkaisemia uusia standardeja ja tulkintoja, joita sovelletaan ensimmäistä kertaa 
1.1.2021 alkavilla raportointikausilla. Uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin 
tulokseen, taloudelliseen asemaan, tai osavuosikatsauksen esittämiseen. 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat miljoonina euroina, ellei toisin ole mainittu. Taulukoiden yksittäiset luvut 
ja loppusummat pyöristetään miljooniksi, mistä johtuen yhteenlasketuissa riveissä ja sarakkeissa saattaa esiintyä 
pyöristyseroja. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon harkintaan perustuvia arvioiden 
ja oletusten käyttämistä. Vaikka nämä jatkuvan arvioinnin alla olevat arviot perustuvat johdon parhaaseen 
näkemykseen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat saattavat poiketa käytetyistä arvioista. 
 
Vertailukelpoisuus 
 
Osavuosikatsauksen luvut eivät ole vertailukelpoisia koska luvut sisältyvät tammikuussa myydyn Nevel-konsernin 
luvut kuluvalla tilikaudella tammikuun 2021 osalta ja vastaavaan aikaan vertailuvuonna kahdeksan (8) kuukautta 
sekä edellisen tilinpäätösajankohdan 31.12.2020 lukuihin 12 kuukautta.  
 
Kirjanpidolliset harkinnat johtuen COVID-19 pandemiasta 
 
Konserni on jatkanut COVID-19 pandemian vaikutuksien arviointia tarkastelemalla taseeseen merkittyjä 
kirjanpitoarvoja. IAS 36-standardin mukaisesti rahoitusvaroihin kuulumattomat omaisuuserät testataan 
arvonalentumisten varalta aina, kun on merkkejä siitä, että niiden arvon olisi alentunut. Konserni testaa liikearvot 
vuosittain. Taloudellisen ympäristön epävarmuus saattaa laskea arvonalentumistestauksen yhteydessä 
käytettäviä pitkän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Konserni tarkastelee jatkuvasti myyntisaamisia ja niihin 
liittyviä odotettavissa olevia luottotappioita, sekä hidaskiertoisten ja vanhentuneiden tuotteiden arvostusta. 
Kirjattujen myyntisaamisten odotettavissa olevat luottotappiot ja vaihto-omaisuuteen liittyvät epäkuranttius 
vähennykset ja arvonalentumiset eivät lisääntyneet vuoden 2021 toisen vuosikolmanneksen aikana.  
 
Konserni ei ole saanut viranomaisilta erilaisia pandemiasta johtuvia avustuksia, joiden tarkoituksena on tukea 
työllisyyttä tai turvata rahavirtaa.  
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Konsernitilinpäätös,IFRS      

Konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma     

      

MEUR 5-8/2021 5-8/2020 1-8/2021 1-8/2020 1-12/2020 

      

LIIKEVAIHTO 143,0 146,9 370,0 382,8 544,9 

Liiketoiminnan muut tuotot 3,9 2,8 516,1 6,2 11,6 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen 
tuloksista -1,1 -1,2 -0,8 0,3 0,8 

Liiketoiminnan kulut -135,3 -135,7 -334,9 -330,9 -502,7 

Poistot -13,2 -18,2 -22,7 -32,1 -47,2 

Arvonalentumiset 0 0 0 -0,1 -102,8 

LIIKEVOITTO/TAPPIO -2,7 -5,5 527,7 26,2 -95,4 

Rahoitustuotot 2,7 2,1 4,2 2,1 5,5 

Rahoituskulut -2,6 -5,2 -5,9 -9,4 -18,0 

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -2,6 -8,6 526,0 18,9 -107,9 

Tuloverot 0 -1,7 -3,5 -5,3 -0,3 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -2,6 -10,3 522,5 13,6 -108,1 
      
      
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:      

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:      

Etuuspohjaisten järjestelyiden arvon 
uudelleenmäärittäminen 0 0 0 0 0,4 

Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi:      

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 0 0,6 -0,3 0,3 0,9 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2,6 -9,6 522,2 13,9 -106,8 

      

Tilikauden voiton jakautuminen:      

Emoyhtiön osakkeenomistajille -3,6 -11,6 518,8 9,3 -111,4 

Määräysvallattomille omistajille 1,0 1,3 3,7 4,3 3,3 

 -2,6 -10,3 522,5 13,6 -108,1 

      

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      

Emoyhtiön osakkeenomistajille -1,0 -11,0 518,5 9,6 -110,2 

Määräysvallattomille omistajille 1,0 1,4 3,7 4,3 3,4 

 0 -9,6 522,2 13,9 -106,8 

      

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos   

      

Tulos/osake, euroa -120 -387 17 294 310 -3 712 

      

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
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Lyhennetty konsernin tase    
    

MEUR 31.8.2021 31.8.2020 31.12.2020 

VARAT    

PITKÄAIKAISET VARAT    

Aineettomat hyödykkeet 31,4 35,1 32,4 

Liikearvo 24,2 25,1 24,3 

Maa- ja vesialueet 35,8 43,2 38,6 

Rakennukset ja rakennelmat 39,8 62,9 40,7 

Koneet ja kalusto 45,4 136,0 46,1 

Muut aineelliset hyödykkeet 61,4 166,4 65,6 

Keskeneräiset investoinnit 59,1 46,4 44,1 

Sijoitukset 247,2 23,4 0,6 

Pitkäaikaiset saamiset 3,2 3,3 3,2 

Laskennallinen verosaaminen 1,0 0,2 1,4 

PITKÄAIKAISET VARAT 548,6 541,9 297,0 
    

LYHYTAIKAISET VARAT    

Vaihto-omaisuus 170,6 188,0 187,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 83,8 70,1 66,9 

Muut rahoitusvarat 0 0 2,2 

Rahat ja pankkisaamiset 4,4 5,5 13,4 

LYHYTAIKAISET VARAT 258,8 263,6 270,4 
    
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT VARAT 18,9 0 191,2 

VARAT 826,3 805,5 758,6 

    

OMA JA VIERAS PÄÄOMA    

OMA PÄÄOMA    

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 433,7 288,5 165,5 

Määräysvallattomat omistajat 44,4 42,5 41,9 

OMA PÄÄOMA 478,1 331,0 207,4 
    

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Laskennallinen verovelka 11,1 17,7 10,8 

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 219,6 284,5 257,8 

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0 8,3 1,9 

Pitkäaikaiset varaukset 9,9 7,9 11,1 

Eläkevelvoitteet 4,8 5,0 4,9 

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 245,3 323,4 286,5 

    

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 13,1 23,7 58,1 

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 89,6 127,4 147,6 

Lyhytaikaiset varaukset   2,7 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 102,8 151,1 208,4 

    
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0 56,3 

OMA JA VIERAS PÄÄOMA 826,3 805,6 758,6 
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma    

    

MEUR 1-8/2021 1-8/2020 1-12/2020 

    

Liiketoiminnan rahavirta    

Tilikauden voitto/tappio 522,5 13,6 -108,1 

Oikaisut tilikauden tulokseen -485,3 40,4 155,7 

Käyttöpääoman muutos -55,8 24,2 46,3 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -18,7 78,2 93,9 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1 0,3 

Maksetut korot liiketoiminnasta -4,1 -6,1 -9,0 

Muut rahoituserät liiketoiminnasta 0,2 -2,2 -4,7 

Maksetut verot liiketoiminnasta -2,7 -1,3 0,2 

Liiketoiminnan rahavirta -25,2 68,6 80,9 

    

Investointien rahavirrat    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -31,9 -41,1 -68,2 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 4,2 16,7 23,4 

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 0,0 -0,2 

Tytäryritysten myynti vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 644,0 0,0 0,0 

Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 -0,4 0,0 

Investoinnit muihin sijoituksiin -280,5 -0,1 0,7 

Investointien rahavirta 335,7 -24,9 -44,2 

    

Rahavirta ennen rahoitusta 310,6 43,7 36,7 

    

Rahoituksen rahavirrat    

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -45,0  35,2 

Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos -38,2 -19,9 -9,5 

Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 0,0 -0,2 0 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut   -14,8 

Maksetut osingot -250,0 -4,3 -4,0 

Maksetut korot / hybridilaina 0,0  -2,8 

Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksut 0,0 -20,1 -20,1 

Rahoituksen rahavirta -333,1 -44,5 -16,0 

    

Rahavarojen muutos -22,6 -0,8 20,7 

    

Avaavan taseen mukaiset rahavarat* 27,0 6,3 6,3 

Rahavarojen muutos -22,6 -0,8 20,7 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 

Rahavarat tilikauden lopussa* 4,4 5,5 27,0 

Yritysjärjestelyjen rahavarat/myytävänä olevat erät *   13,6 

*) Vertailutietoja 1-12 2020 korjattu    
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista      

          

MEUR 
Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Muunto-

erot 
Voitto-

varat 

Oman 
pääoman 
ehtoinen 

laina Yhteensä 

Määräys-
vallattomat 

omistajat Yhteensä 

OMA PÄÄOMA 1.1.2021 50,5  30,5 -3,4 58,1 29,9 165,6 41,8 207,4 

Oman pääoman muutokset          

Osingonjako     -250,0  -250,0 -1,0 -251,0 

Laaja tulos yhteensä     518,8  518,8 3,7 522,5 

Muut muutokset          

Muut muutokset    -0,3 -0,2  -0,5  -0,5 

Tytäryhtiöomistuksien muutokset     -0,2  -0,2  -0,2 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.8.2021 50,5  30,5 -3,7 326,6 29,9 433,7 44,5 478,1 

          

          

          

          

MEUR 
Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Muunto-

erot 
Voitto-

varat 

Oman 
pääoman 
ehtoinen 

laina Yhteensä 

Määräys-
vallattomat 

omistajat Yhteensä 

OMA PÄÄOMA 1.1.2020 50,5  30,7 -4,2 176,0 50,0 302,9 40,6 343,5 

Oman pääoman muutokset          

Osingonjako     -4,0  -4,0  -4,0 

Siirrot erien välillä   0,1  0,2  0,3  0,3 

Laaja tulos yhteensä    -0,3 9,3  9,0 4,3 13,3 

Muut muutokset          

Muut muutokset    0,6 -5,3 -20,1 -24,8 -2,1 -26,9 

Tytäryhtiöomistuksien muutokset        -0,2 -0,2 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.8.2020 50,5  30,8 -3,9 176,2 29,9 283,4 42,6 326,0 

          

          

          

          

MEUR 
Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Muunto-

erot 
Voitto-

varat 

Oman 
pääoman 
ehtoinen 

laina Yhteensä 

Määräys-
vallattomat 

omistajat Yhteensä 

OMA PÄÄOMA 1.1.2020 50,5  30,7 -4,2 176,0 50,0 302,9 40,6 343,5 

Oman pääoman muutokset          

Osingonjako     -6,8  -6,8 -0,1 -6,9 

Varojen jako        -0,3 -0,3 

Siirrot erien välillä     0,1  0,1 0,2 0,3 

Laaja tulos yhteensä    0,9 -111,0  -110,1 3,3 -106,8 

Muut muutokset          

Muut muutokset   -0,2 -0,1 -0,2 -20,1 -20,6 -1,8 -22,4 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2020 50,5  30,5 -3,4 58,1 29,9 165,6 41,8 207,4 
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Liikevaihto 

      
Myyntituotot kirjataan siihen määrään, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu toimittamiaan tavaroita ja 
palveluita vastaan. Konsernin suoritevelvoitteita ovat paikallisten polttoaineiden, kuten turpeen, pelletin ja 
metsäpolttoaineiden toimitus sekä energiantuotantoon liittyvät lisäarvopalvelut. Kasvatustuotteiden asiakkaille 
konserni myy kasvualustoja, katteita ja lannoitteita.  

      
Liikevaihto sisältää tuotteiden, raaka-aineiden ja palvelujen myynnistä saadut tuotot oikaistuina välillisillä veroilla, 
myynnin oikaisuerillä ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Tuotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan sillä 
hetkellä, kun tuotteen tai palvelun määräysvalta siirtyy asiakkaalle eikä konsernilla ole enää valvonta- eikä 
määräysvaltaa tuotteeseen. Hallinnan luovutus perustuu pääasiassa riskien ja palkkioiden siirtymiseen 
toimitusehdon mukaisesti. Neovan liikevaihto koostuu pääosin tuotteiden myynnistä, ja tuotto kirjataan tyypillisesti 
silloin, kun näiden tuotteiden määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle. Palveluista saadut tuotot kirjataan, kun palvelu 
on suoritettu. Neova täyttää suoritevelvoitteensa yhtenä ajankohtana; ajan kuluessa täytettävien lämpö- ja 
sähköliiketoiminnan suoritevelvoitteiden osuus ei ole ollut merkittävä konsernin liikevaihdossa. Kun suoritevelvoite 
on täytetty, liikevaihtoon on kirjattu se osuus myyntituotosta, joka on voitu kohdistaa kyseiselle suoritevelvoitteelle. 
 

 
 

     

LIIKEVAIHTO KATEGORIOITTAIN, ULKOINEN     

      

1-8/2021 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Yhteensä 

Tuotteet 113,0 246,6 1,7 0 361,2 

Palvelut 1,6 6,0  -  1,1 8,8 

Yhteensä 114,6 252,6 1,7 1,1 370,0 

      

1-8/2020 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Yhteensä 

Tuotteet 153,6 219,7 1,6 0 374,9 

Palvelut 4,8 3,1  -  0 7,9 

Yhteensä 158,4 222,9 1,6 0 382,8 

      

2020 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Yhteensä 

Tuotteet 237,6 295,1 2,0 0 534,8 

Palvelut 5,3 4,8  -  0,1 10,1 

Yhteensä 243,0 299,9 2,0 0,1 544,9 
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LIIKEVAIHDON TULOUTUSAJANKOHTA     

      

1-8/2021 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Yhteensä 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät tuotteet 113,0 246,6 1,7 0 361,2 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät palvelut 1,6 6,0  -  1,1 8,8 

Yhteensä 114,6 252,6 1,7 1,1 370,0 

      

1-8/2020 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Yhteensä 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät tuotteet 153,6 219,7 1,6 0 374,9 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät palvelut 4,8 3,1  -  0 7,9 

Yhteensä 158,4 222,9 1,6 0 382,8 

      

2020 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Yhteensä 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät tuotteet 237,6 295,1 2,0 0 534,8 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät palvelut 5,2 4,8 0 0,1 10,0 

Ajan kuluessa siirrettävät palvelut 0,1 0 0 0 0,1 

Yhteensä 243,0 299,9 2,0 0,1 544,9 

      

 

       

LIIKEVAIHTO TOIMINTASEGMENTEITTÄIN      

       

1-8/2021 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Eliminoinnit Yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 114,6 252,6 1,7 1,1 0 370,0 

Sisäinen liikevaihto 1,7 0,2 0,3 0 -2,2 0 

Yhteensä 116,3 252,8 2,0 1,1 -2,2 370,0 

       

1-8/2020 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut  Yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 158,4 222,9 1,6 0 0 382,8 

Sisäinen liikevaihto 1,8 0 0 0 -1,9 0 

Yhteensä 160,2 222,9 1,6 0,1 -1,9 382,8 

       

2020 Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut  Yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 243,0 299,9 2,0 0,1 0 544,9 

Sisäinen liikevaihto 2,8 0,1 0,5 0 -3,4 0 

Yhteensä 245,8 299,9 2,4 0,1 -3,4 544,9 
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Segmentti-informaatio       

       

Neovan liiketoiminnot on jaettu neljään raportointisegmenttiin, jotka ovat Energy, Grow&Care, New Businesses 
sekä Muut -segmentti. Muut -segmentti sisältää konsernin yhteiset erät. Segmenttien suoritusta tarkastellaan 
säännöllisestiylimmän operatiivisen päätöksentekijän, konsernin toimitusjohtajan, toimesta, suorituksen 
arvioimiseksi ja resurssien kohdistamiseksi. 

       

SEGMENTTITIEDOT 1/2021-8/2021 

       

MEUR Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Eliminoinnit 
Konserni 
yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 114,6 252,6 1,7 1,1  -  370,0 

Sisäinen liikevaihto 1,7 0,2 0,3  -  -2,2  

Liikevaihto 116,3 252,8 2,0 1,1 -2,2 370,0 

Segmentin liikevoitto/-tappio 12,9 14,8 -3,3 503,1 0,3 527,7 

Rahoitustuotot ja -kulut      -1,7 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot      -3,5 

Kauden tulos 12,9 14,8 -3,3 503,1 0,3 522,5 

       

Segmentin varat 181,1 284,5 47,9 136,2 -125,2 524,5 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 19,9     19,9 

Kohdistamattomat varat      281,9 

Varat yhteensä 201,0 284,5 47,9 136,2 -125,2 826,3 

Segmentin velat 30,6 39,9 0,7 3,6 -1,4 73,4 

Kohdistamattomat velat      274,8 

Velat yhteensä 30,6 39,9 0,7 3,6 -1,4 348,1 

       

Investoinnit 36,0 17,5 9,2 2,2 0,7 65,7 

Poistot 7,6 13,5 0,4 1,1  22,7 
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SEGMENTTITIEDOT 1/2020-8/2020 

       

MEUR Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Eliminoinnit 
Konserni 
yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 160,1 222,9 1,6 0 0 382,8 

Sisäinen liikevaihto 1,7 0 0 0 -0,4 0 

Liikevaihto 161,8 222,9 1,6 0,1 -0,4 382,8 

Segmentin liikevoitto/-tappio 12,4 20,0 -1,7 -4,2 -0,4 26,2 

Rahoitustuotot ja -kulut      -7,3 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot      -5,3 

Kauden tulos 12,4 20,0 -1,7 -4,2 -0,4 13,6 

       

Segmentin varat 455,5 270,2 26,8 156,9 -148,0 761,3 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 22,7     22,7 

Kohdistamattomat varat      21,5 

Varat yhteensä 478,2 270,2 26,8 156,9 -148,0 805,5 

Segmentin velat 58,3 30,7 13,3 4,4 -4,4 105,9 

Kohdistamattomat velat      368,6 

Velat yhteensä 58,3 30,7 13,3 4,4 -4,4 474,5 

       

Investoinnit 13,0 14,6 13,6 4,3 -2,1 43,4 

Poistot 18,8 11,8 0,1 1,4 0 32,1 

 

SEGMENTTITIEDOT 1/2020-12/2020 

       
MEUR 

Energy Grow&Care 
New 

Businesses Muut Eliminoinnit 
Konserni 
yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 243,0 299,9 2,0 0,1 0 544,9 

Sisäinen liikevaihto 2,8 0,1 0,5 0 -3,4 0 

Liikevaihto 245,9 299,9 2,4 0,1 -3,4 544,9 

Segmentin liikevoitto/-tappio -90,6 14,0 -3,3 -15,0 -0,4 -95,4 

Rahoitustuotot ja -kulut      -12,5 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot      -0,3 

Tilikauden tulos -90,6 14,0 -3,3 -15,0 -5,5 -108,1 

       

Segmentin varat 395,1 274,5 39,9 120,2 -110,3 719,3 

Kohdistamattomat varat      39,2 

Varat yhteensä 395,1 274,5 39,9 120,2 -110,3 758,6 

Segmentin velat 85,3 39,1 22,6 12,3 -2,1 157,1 

Kohdistamattomat velat      394,0 

Velat yhteensä 85,3 39,1 22,6 12,3 -2,1 551,2 

       

Investoinnit 21,1 25,4 28,0 5,7 -3,6 76,6 

Poistot 26,3 18,2 0,4 2,2 0 47,2 
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LIIKEVOITTO      

      

MEUR 5–8/2021 5–8/2020 1–8/2021 1–8/2020 2020 

Energy -1,9 -8,9 12,9 12,5 -90,6 

Grow&Care 2,9 7,7 14,8 20,0 14,0 

New Businesses -1,6 -0,7 -3,3 -1,8 -3,3 

Muut -2,1 -3,2 503,1 -4,2 -15,0 

Eliminoinnit 0 -0,3 0,3 -0,3 -0,4 

Yhteensä -2,7 -5,5 527,7 26,2 -95,4 

      

      

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 

      

MEUR 5–8/2021 5–8/2020 1–8/2021 1–8/2020 2020 

Energy -1,6 1,8 -1,6 1,6 -111,9 

Grow&Care 0 0 0 0,3 -1,6 

New Businesses 0 0,1 0 0,1 0,1 

Muut -0,8 -1,4 506,6 -1,2 -9,1 

Eliminoinnit 0 -1,4 0,3 -1,4 -0,4 

Yhteensä -2,4 -0,9 505,3 -0,6 -122,8 

      

      

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO      

      

MEUR 5–8/2021 5–8/2020 1–8/2021 1–8/2020 2020 

Energy -0,3 -10,7 14,5 10,9 21,2 

Grow&Care 3,0 7,7 14,8 19,7 15,6 

New Businesses -1,6 -0,8 -3,3 -1,9 -3,5 

Muut -1,4 -1,9 -3,5 -3,0 -6,0 

Eliminoinnit 0 1,1 0 1,1 0 

Yhteensä -0,3 -4,6 22,4 26,8 27,4 
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VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT      

      

MEUR 5–8/2021 5–8/2020 1–8/2021 1–8/2020 2020 

Vertailukelpoinen kauden voitto/tappio -0,3 -9,4 17,2 14,2 14,7 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      

Myyntivoitot/-tappiot 0 0,2 507,6 1,2 1,3 

Varaston arvostusvoitot/-tappio 0,5 0 0,5 0 0 

Arvonalentumiset 0 0,2 0 -0,2 -1,5 

Rakennejärjestelyt -0,9 -1,2 -1,2 -1,2 -7,3 

Muut erät 0,1 -0,1 0,4 -0,4 -12,9 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät käyttökatteessa -0,3 -0,9 507,3 -0,6 -20,4 

Myyntivoitot/-tappiot 0 0 0 0 0,6 

Arvonalentumiset 0 0 0 0 -102,8 

Muut erät -2,0 0 -2,0 0 -0,2 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa -2,4 -0,9 505,3 -0,6 -122,8 

Vertailukelpoisuuten vaikuttavat erät yhteensä -2,4 -0,9 505,3 -0,6 -122,8 

Kauden voitto/tappio -2,7 -10,3 522,5 13,6 -108,1 

 
Maantieteelliset tiedot 

      

LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN      
      

MEUR 5–8/2021 5–8/2020 1–8/2021 1–8/2020 2020 

Suomi 44,6 57,4 150,1 183,6 268,0 

Muut Pohjoismaat 21,0 22,6 51,1 53,3 87,6 

Eurooppa 61,2 51,8 144,7 122,6 156,6 

Amerikka 4,2 12,4 6,7 15,0 8,5 

Muut 12,0 2,7 17,4 8,3 24,3 

Yhteensä 143,0 146,9 370,0 382,8 545,0 

      

PITKÄAIKAISET VARAT      
      

MEUR 4/2021 4/2020 8/2021 8/2020 2020 

Suomi 203,5 347,2 182,3 368,6 176,1 

Muut Pohjoismaat 36,9 82,3 54,6 85,8 178,2 

Eurooppa 60,9 111,4 83,9 87,7 133,9 

Yhteensä 301,3 540,9 320,8 542,1 488,2 

      

INVESTOINNIT      
      

MEUR 5–8/2021 5–8/2020 1–8/2021 1–8/2020 2020 

Suomi 10,8 14,1 52,7 27,3 46,4 

Muut Pohjoismaat 1,8 2,8 7,0 7,2 5,1 

Eurooppa 2,5 5,6 5,9 8,9 25,1 

Yhteensä 15,1 22,5 65,7 43,4 76,6 
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Rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot 
   

          

1000 eur 31.8.2021   31.8.2020   31.12.2020   

 Positiivinen Negatiivinen Netto Positiivinen Negatiivinen Netto Positiivinen Negatiivinen Netto 

 
Käypä arvo Käypä arvo Käypä 

arvo 
Käypä arvo Käypä arvo Käypä 

arvo 
Käypä arvo Käypä arvo Käypä 

arvo 

Valuuttajohdannaiset,                                   
ei-suojauslaskentaa 

35 -19 16 107 0 107 161 -245 -84 

Sähköjohdannaiset,                               
ei-suojauslaskenta 

1 417 0 1 417 283 -419 -137 256 -507 -251 

Päästöoikeusjohdannaiset,                                                   
ei-suojauslaskenta 

739 0 739 1 381 0 1 381 178 0 178 

Rahastosijoitukset 170 064 0 170 064 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 172 255 -19 172 236 1 771 -419 1 351 595 -752 -157 

          

Yritystodistussijoitukset yhteensä  76,7 M€ on kirjattu taseeseen jaksotettuun hankintamenoon.    

          

Johdannaissopimusten nimellisarvot      
          
1000 eur 31.8.2021 31.8.2020 

31.12.202
0 

      

Valuuttajohdannaisten 
nimellisarvo 84 562 84 662 91 197       
Sähköjohdannaisten 
nimellisarvo 

3 439 5 223 5 108       

Päästöoikeuksien nimellisarvo 476 2 409 476       

Yhteensä 88 477 92 293 96 781       
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Käypien arvojen hierarkiatasot 

 

Neova määrittää ja esittää rahoitusinstrumenttien käyvän arvon luokittelun seuraavan hierarkian mukaisesti: 

- Taso 1. Rahoitusinstrumentit, joille on olemassa aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta 

- Taso 2. Instrumentit, joiden arvonmäärityksessä on käytetty suoraan havainnoitavissa olevia markkinahintoja 

- Taso 3. Instrumentit, joiden arvonmääritykseen suoria markkinahintoja ei ole käytettävissä. 

 
Taso 1 sisältää pörssinoteeratut osakkeet, taso 2 johdannaiset ja taso 3 sijoitukset noteeraamattomiin  

 

 31.8.2021    31.8.2020 31.12.2020    

1000 eur 
Yht. Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yht. Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yht. Taso 1 Taso 2 Taso 3 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        

Myytävissä olevat rahoitusvarat             

Myytävissä olevat sijoitukset 170 064 0 170 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 

Johdannaiset - ei suojauslaskentaa 2 191 0 2 191 0 1 771 0 1 771 0 595 0 595 0 

Yhteensä 172 255 0 172 255 0 1 771 0 1 771 0 595 0 595 0 

             

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
 

Johdannaiset - ei suojauslaskentaa 
-19 0 -19 0 -419 0 -419 0 -752 0 -752 0 

Yhteensä -19 0 -19 0 -419 0 -419 0 -752 0 -752 0 

 

    

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT  

    

1000 eur 31.8.2021 31.8.2020 31.12.2020 

Annetut vakuudet    

Velat reaalivakuudella    

Rahalaitoslainat 0 6 440 8 549 

Omasta puolesta annetut vakuudet    

Omien velkojen vakuudeksi    

Pantattu vaihto- ja käyttöomaisuus  0 15 221 29 812 

Vastuut omista sitoumuksista    

Takaukset 12 654 22 271 14 228 

Yhteensä 12 654 37 492 44 040 

    

Vastuusitoumukset samaan konserniin 
kuuluvien yritysten puolesta    

1000 eur 31.8.2021 31.8.2020 31.12.2020 

Takaukset 5 433 35 799 36 657 

 
 


