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Neova osavuosikatsaus tammi-elokuu 2022 
 
 
 
Myynnillisesti vahva vuosikolmannes – raaka-aineiden ja rahtien hintojen nousu 
rasittivat operatiivista kannattavuutta 
 
 
 
 
Touko-elokuu 2022 lyhyesti: 
 
− Konsernin liikevaihto touko-elokuussa oli 162,8 (143,0) miljoonaa euroa  

− Käyttökate (EBITDA) oli 19,8 (11,6) miljoonaa euroa, 12,1 (8,1) prosenttia liikevaihdosta  

− Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 21,5 (12,0) miljoonaa euroa 

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

− Vapaa kassavirta ennen veroja oli -44,3 (1,5) miljoonaa euroa  

− Bruttoinvestoinnit olivat -88,5 (-14,3) miljoonaa euroa, koostuen raportointikaudella pääosin 
yrityshankinnoista 

− Tulos/osake oli -60 (-120) euroa 
 
 

Tammi-elokuu 2022 lyhyesti: 
 

− Konsernin liikevaihto tammi-elokuussa oli 393,1 (370,0) miljoonaa euroa  

− Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi-elokuussa oli 393,1 (355,2) miljoonaa euroa huomioiden  
lämpö- ja sähköliiketoiminnan myynti 28.1.2021 eli kasvua oli 11% edellisvuoden vertailujaksoon. 

− Käyttökate (EBITDA) oli 46,6 (551,2) miljoonaa euroa, 11,8 (149,0) prosenttia liikevaihdosta  

− Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 47,0 (40,2) miljoonaa euroa 

− Liiketulos oli 25,2 (527,7) miljoonaa euroa, 6,4 (142,6) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy 
kertaluonteisia eriä -0,4 (505,3) miljoonaa euroa, vertailukauden osalta liittyen lämpö- ja sähköliiketoiminnan 
myynnistä kirjattuun myyntivoittoon  

− Vapaa kassavirta ennen veroja oli -41,9 (438,2) miljoonaa euroa  

− Bruttoinvestoinnit olivat -116,0 (-65,7) miljoonaa euroa  

− Tulos/osake oli 248 (17 294) euroa 

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

− Omavaraisuusaste-% 39,7 (58,3) 

− Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 2,0 (54,6) 
 
 

 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.  
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Hyvä myynnin kehitys kasvualustoissa ja polttoaineissa, heikentynyt operatiivinen kannattavuus 

Konsernin raportoitu liikevaihto oli tilikauden toisella vuosikolmanneksella (touko-elokuu 2022) 162,8 (143,0 
touko-elokuu 2021) miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi erittäin suotuisasti ja se oli 14 prosenttia vertailujaksoa 
(touko-elokuu 2021) suurempi. Hyvä myynnin kehitys tuli pääasiassa Grow&Care-divisioonasta, jossa myynti 
erityisesti ammattiviljelijöille kasvoi selkeästi. Myös Fuels&Real Estate Development -divisioonan polttoaineiden 
myynti kehittyi erittäin suotuisasti. 

Tuloksellisesti Grow&Care liiketoiminnan toinen vuosikolmannes oli haasteellinen lähinnä nousseiden rahti- ja 
raaka-aine- sekä materiaalikustannusten vuoksi. Fuels&Real Estate Development -divisioonan osalta 
vertailukelpoinen kannattavuus parani selkeästi edellisvuodesta energiapolttoaineiden parantuneen kysynnän 
myötä. Myös onnistuneilla sähköhintojen suojauksilla oli merkittävä positiivinen tulosvaikutus. Konsernin 
raportoitu käyttökate parani ja se oli 19,8 (11,6) miljoonaa euroa. Myös konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 
edellisvuotta parempi. Käyttökatetta kertyi 21,5 (12,0) miljoonaa euroa. 

Konsernin raportoitu liiketulos tilikauden toisella vuosikolmanneksella (touko-elokuu) oli 5,2 (-2,7) miljoonaa 
euroa. Konsernin kassavirta raportointikaudella oli -44,3 (1,5) miljoonaa euroa. Kassavirran negatiiviseen 
kehitykseen vaikuttivat lähinnä yrityshankinnat toisella vuosikolmanneksella. 

 

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: 

”Neova-konsernilla vahva vuosikolmannes hyvän myynnin ansiosta– rahti- ja raaka-aine kustannusten 
nousu rasittivat kannattavuutta” 
 
”Neova-konserni saattoi loppuun kaksi merkittävää hanketta toisella vuosikolmanneksella. Neova Oy:n ja 
Lassila&Tikanoja Oyj:n energiapuuliiketoimintojen yhdistäminen saatettiin loppuun. Yhteisyritys Laania Oy aloitti 
toimintansa 1.7.2022. Neova omistaa yrityksestä 45 prosenttia. Samoin 1.7.2022 Neova osti 30 prosenttia 
vähemmistöosuuden Kekkilä BVB:stä  hollantilaiselta Nielson Belegging en Beheer B.V:ltä eli nyt Kekkilä-BVB Oy 
on Neova Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. 

Neova-konsernille tammi-elokuun liiketoiminta oli edellisvuotta parempi sekä myynnillisesti että toiminnan 
kannattavuuden näkökulmasta. Konsernin liikevaihto kasvoi pääasiassa hinnankorotusten ansiosta 14 prosenttia. 
Sekä käyttökate että liikevoitto paranivat merkittävästi. 

Ukrainan sodan aiheuttamat heijastevaikutukset energian hintaan ja muun muassa logistiikkakustannuksiin ovat 
vaikuttaneet varsin poikkeuksellisella tavalla konsernin eri divisiooniin. Grow&Care-divisioona on kärsinyt 
merkittävästi kohonneista logistiikkakustannuksista, joita ei kaikilta osin ole pystytty viemään hintoihin. 
Fuels&Real Estate Development -divisioonan myynti ja kannattavuus sen sijaan paranivat merkittävästi 
energiapolttoainemyynnin kasvun ja sähköjohdannaisten käyvän arvon muutoksen myötä. 

Grow&Care-divisioonalle tammi-elokuu oli odotuksia hieman heikompi. Myöhäisen kevään takia puutarhasesonki 
jäi normaalia lyhyemmäksi minkä lisäksi korkojen nousu, kiihtynyt inflaatio ja Ukrainan sodan luoma epävarmuus 
ovat vaikuttaneet etenkin kuluttaja-asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Energiahintojen ja erityisesti Keski-
Euroopan ammattiviljelijöille tärkeän maakaasun hinnan moninkertaistuminen on rasittanut monien asiakkaiden 
kannattavuutta ja ostovoimaa, mikä on vähentänyt koko alkuvuoden aikana ostettuja volyymejä.  

Grow&Caren myynti kasvoi kokonaisuudessaan 16 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu tuli lähes 
kokonaisuudessaan hinnankorotuksista. Voimakkaimmin Grow&Caren kustannuksista kasvoivat 
logistiikkakustannukset, joita ei pystytty viemään täysimääräisesti hintoihin. Vuoden kahdeksan ensimmäisen 
kuukauden aikana divisioonan logistiikkakustannukset olivat lähes 20 miljoonaa euroa suuremmat kuin 
vertailujaksolla. Myös raaka-ainekustannukset esim. lannoitteiden hinnat ovat nousseet lähes +20 prosenttia 
edellisvuodesta.  

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on näkynyt erittäin voimakkaana energiasektorilla. Sähkön, maakaasun, 
energiahakkeen ja pelletin tuonnin loppuminen Venäjältä on lisännyt kotimaisen puun ja turpeen kysyntää, 
kasvattanut sähkön hinnan vaihtelua ja nostanut kaikkien polttoaineiden hintoja.  

Neova-konserni päätti viime vuoden marraskuussa, että se lopettaa energiajyrsinturpeen tuotannon Suomessa. 
Päätös jouduttiin muuttamaan maaliskuussa 2022, kun energiaturve otettiin takaisin osaksi varmuusvarastoituja 
polttoaineita ja oli näkyvissä, että erityisesti tuontipuusta riippuvainen Itä-Suomi ei selviäisi ilman energiaturpeen 
lisätuotantoa. 
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Turvetuotantokesä oli heikko myöhäisen kevään ja runsaiden sateiden vuoksi. Neovan turvetuotanto Suomessa 
jäikin noin 65 prosenttiin tavoitteesta ja energiaturvetta saatiin tuotettua vain runsaat 1,5 TWh. Neovalla on 
vanhoja varastoja niin paljon, että tulevalla lämmityskaudella yhtiö kykenee toimittamaan asiakkailleen saman 
määrän turvetta kuin edellisinä kausina, mutta keväällä 2023 energiaturpeen varastot ovat käytännössä tyhjät. 
Energiaturpeen myynti tammi-elokuussa jäi kuitenkin hieman alle vertailujakson. 

Fuels&Real Estate Development -divisioonan tulos oli poikkeuksellisen hyvä. Tähän vaikuttivat kohonneet 
polttoaineiden hinnat, poikkeukselliset energiaturvekaupat Huoltovarmuuskeskukselle, onnistunut suojautuminen 
sähkön hinnan korotuksia vastaan ja suunnitelmien mukaan edennyt maiden myynti.  

Uusissa liiketoiminnoissa Ilomantsin aktiivihiilen tuotantolaitoksen uunin jälleenrakentaminen on edennyt 
suunnitelman mukaan ja laitoksen on määrä olla koekäytössä ensi vuoden alusta alkaen.  

Suomen ulkopuolisista maista kasvuturvetuotanto onnistui yli tavoitteiden sekä Virossa että Ruotsissa, mikä 
takaa sen, että Kekkilä-BVB:n raaka-aineen saatavuus on turvattu seuraavalle sesongille. Neova on käynnistänyt 
energiaturvetuotannon varmistamiseksi turvekenttien kunnostamisen ja urakoitsijoiden hankkimisen jo seuraavaa 
turvetuotantokesää varten. Joka tapauksessa seuraavalle lämmityskaudelle Neovalla on toimitettavana useita 
miljoonia kuutioita vähemmän energiaturvetta kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa ongelmia lämmityskaudella 
2023-2024 ellei kotimaista turvetuotantoa ja energiapuun hankintaa saada laajemmin elvytettyä. 

Tarvitaan yli yhden hallituskauden menevä ohjelma, mikä tukee energiaturpeen käyttäjiä ja estää kaukolämmön 
kohtuuttoman hintojen kohoamisen sekä ainespuun lisääntyvän polton.” 

 
Raportointisegmentit 

Neovan segmenttirakenne muuttui 1.1.2022. Konserni on muuttanut raportoitavien segmenttien kokoonpanoa 
siirtämällä tammikuussa 2021 myydyn Nevelin liiketoiminnot osaksi Muut-raportointisegmenttiä 1.1.2022, ja 
muodostanut uuden raportointisegmentin, joka koostuu konsernin polttoaineet liiketoiminnoista ja konsernin maa- 
ja kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja optimoinnista sekä tuuli- ja aurinkovoimahankkeista vastaavista 
toiminnoista.  
 
Raportointisegmentit muodostuvat konsernin divisioonista Neovan johtamismallin mukaisesti. Neova-konsernin 
raportoitavia segmenttejä ovat Grow&Care, Fuels&Real Estate Development, New Businesses ja Muut toiminnot.  
 
 
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 Baltiassa. Keski-Euroopan markkinoita palvelemme private label -tuotteiden 
ohella muun muassa Jardino ja Florentus brändeillä. Ammattiviljelyliiketoiminnassa BVB Substrates ja Kekkilä 
Professional brändit palvelevat kotimarkkinoiden lisäksi globaaleilla markkinoilla yli sataa vientimaata. Myös 
vuoden 2022 alussa hankitun Brill Substraten integraatio osaksi  Kekkilä-BVB:tä on edennyt hyvin. 
 
Tilikauden toisen vuosikolmanneksen (touko-elokuu) liikevaihto oli 133,8 (118,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 
10,0 (11,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 (2,9) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 12,4 (8,6) miljoonaa 
euroa. Tilikauden kumulatiivinen (tammi-elokuu) liikevaihto oli 292,3 (252,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 13,5 
(14,8) miljoonaa euroa. Divisioonan bruttoinvestoinnit olivat 36,5 (17,5) miljoonaa euroa. 
 
Grow&Care-divisioonan liikevaihto jatkoi kasvuaan edellisen vuoden vastaavaan vuosikolmannekseen verrattuna. 
Sekä ammattiviljelijä- että raaka-ainetoimintojen liikevaihdot kehittyivät suotuisasti. Kuluttajaliiketoiminnan 
kysyntä on jäänyt tänä vuonna pandemiavuosia alhaisemmaksi lähinnä kuluttajakysynnän muuttumisen vuoksi. 
Pandemian jälkeen kotona vietetyn ajan vähentyessä kuluttajien panostukset puutarhatuotteisiin ovat selkeästi 
vähentyneet. Ammattiviljelyliiketoiminta on toistaiseksi jatkanut vahvaa kasvuaan. 
 



4 (28) 
 
 
 

 

Selkeästi kohonneet materiaali- ja logistiikkakustannukset vaikuttivat divisioonan suhteelliseen kannattavuuteen 
negatiivisesti edellisvuoteen verrattuna.  
 

Grow&Care 5-8/2022 5-8/2021 Muutos 1-8/2022 1-8/2021 Muutos 
1/2021-
12/2021 

Liikevaihto (milj. €) 133,8 118,9 12,5 % 292,3 252,8 15,6 % 338,9 

Käyttökate (milj. €) 10,0 11,1 -9,8 % 28,7 28,4 1,1 % 32,2 

Liikevoitto (milj. €) 1,9 2,9 -35,3 % 13,5 14,8 -8,7 % 11,0 

Investoinnit (milj. €) 12,4 8,6 44,7 % 36,5 17,5 108,5 % 25,4 

Henkilöstö 645 570 13,0 % 648 571 13,5 % 569 

 
 
Fuels&Real Estate Development 
 
Fuels&Real Estate Development -divisioona vastaa Neova-konsernin tarjoamista polttoaineratkaisuista 
Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Divisioona tarjoaa energiantuottajille turve-, puu- ja pellettipolttoaineita. 
Polttoaineliiketoiminnan lisäksi divisioona kehittää Neovan omistamia maita seuraavaan maankäyttömuotoon 
kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. 
 
Liiketoimintayksiköitä Fuels&Real Estate Development -divisioonassa ovat nykyisellään polttoaineet: pelletti, puu, 
energiaturve sekä tuuli- ja aurinkovoima. Divisioonan liikevaihdosta noin puolet muodostuu uusiutuvista 
biopolttoaineista. 
 
Tilikauden toisen vuosikolmanneksen (touko-elokuu) liikevaihto oli 28,7 (23,8) miljoonaa euroa. Käyttökate 
raportointijaksolta oli 7,5 (3,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,3 (0,1) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 1,8 
(-2,5) miljoonaa euroa ilman yritysjärjestelyjä. Tilikauden kumulatiivinen (tammi-elokuu) liikevaihto oli 99,8 (103,0) 
miljoonaa euroa ja liikevoitto raportointijaksolta 16,3 (10,3) miljoonaa euroa.  
 
Fuels&Real Estate Development -divisioonan tilikauden ensimmäisen kahdeksan kuukauden operatiivinen 
käyttökate nousi toisen vuosikolmanneksen aikana edellisvuoden tasolle. Sähkön hinnan noustua voimakkaasti 
aiemmin tehty johdannaishintasuojaus paransi divisioonan kannattavuutta edellisvuoteen verrattuna. Korkea 
päästöoikeuden hinta on laskenut energiaturpeen kysyntää. Metsähakkeen tuonti Venäjältä asetettiin 
kauppapakotteiden alle  Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mikä kasvatti huoltovarmuuden merkitystä sekä 
kotimaisten polttoaineiden käyttöä lämmitysenergian ja sähkön tuotannossa lieventäen samalla osittain 
energiaturpeen kysynnän laskua. Asiakkaat korvasivat tuontipuupolttoaineiden saatavuudessa olleiden häiriöiden 
vuoksi puuta energiaturpeella. Nopeasti kohoavasta inflaatiosta johtuen lisääntyneet kustannukset raaka-
ainehankinnassa sekä tuotanto- ja toimitusketjussa heikensivät kannattavuutta. Toisen vuosikolmanneksen 
kasvaneesta energiaturpeen kysynnästä johtuen tammi-elokuun vertailukelpoiset (Laania Oy:öön siirtyneet 
puupolttoaineet mukana 30.6.2022 saakka) kaikkien polttoaineiden toimitukset kasvoivat kaksi prosenttia 
edellisvuodesta. Kiinteistökehityksessä turvetuotannossa poistuneiden alueiden kehittäminen tuuli- ja 
aurinkovoimapuistoiksi etenivät hankesuunnitelmien mukaisesti. 
 
Tiikauden toisen vuosikolmanneksen aikana Suomen ja Viron puupolttoaineliiketoiminnat yhdistettiin L&T Biowatti 
Oy:n kanssa 1.7.2022 alkaen Laania Oy -yhteisyritykseen.  
 

Fuels&Real Estate Development 5-8/2022 5-8/2021 Muutos 1-8/2022 1-8/2021 Muutos 
1/2021-
12/2021 

Liikevaihto (milj. €) 28,7 23,8 20,9 % 99,8 103,0 -3.1 % 161,6 

Käyttökate (milj. €) 7,5 3,4 118,6 % 18,6 15,5 20,1 % 10,6 

Liikevoitto (milj. €) 4,3 0,1 3584,3 % 16,3 10,3 58,5 % 2,0 

Investoinnit (milj. €) 1,8 -2,5 173,5 % 2,5 2,9 -13,8 % 7,9 

Henkilöstö 220 238 -7,4 % 227 239 -4,7 % 234 

Energian myynti, turve (GWh) 1 349 656 105,6 % 3 937 3 643 8,1% 5 514 

Energian myynti, muut polttoaineet (GWh) 337 598 -43,6 % 1 713 2 063 -17,0 % 3 610 
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New Businesses 

 
New Businesses -divisioonan tehtävänä on luoda osaamiseen, omiin raaka-aineresursseihin ja nouseviin 
asiakastarpeisiin pohjautuvia tuotteita ja innovaatioita, joilla turvataan maailman ruoantuotantoa, edistetään 
terveellisiä elinympäristöjä sekä kehitetään keinoja ilman ja veden puhdistamiseen. Tavoitteena on kehittää 
vastuullista uutta liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille, mikä lisää pitkällä tähtäyksellä omistaja-arvoamme. 
Neova Ventures koordinoi konsernin innovaatiotoimintaa. 
 
Ventures-liiketoiminnassa pisimmällä ovat suobiomassoista eristettävät biostimulantit, joita käytetään kasvihuone- 
ja peltoviljelyssä tehostamaan ruoantuotantoa ja parantamaan kasvien ravinteidenottokykyä ja ravinteidenkäytön 
tehokkuutta. Biostimulantit myös auttavat kasveja sopeutumaan ilmastonmuutoksesta johtuviin olosuhteisiin. 
Neova Refinery -konseptin mukaisesti raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään kokonaisvaltaisesti 
kiertotalousperiaatteen mukaisesti mahdollisimman pienellä energiankulutuksella ja päästöillä. 
 
Activated Carbons -liiketoiminta aloitti strategisesti merkittävän aktiivihiiltä jalostavan tuotantolaitoksen 

rakentamisen Ilomantsiin keväällä 2019. Vuonna 2021 valmistuneessa uudessa aktiivihiilen tuotantolaitoksessa 

havaittiin vaurioita muurausrakenteista, jotka vaativat tuotantolaitoksen uunin uudelleenrakentamista 

palonkestävyyden parantamiseksi. Purkutyöt ovat päättyneet ja uudelleenrakennus käynnistyi kesäkuussa 2022 

ja käyttöönotto on aloitettu syyskuun alussa kylmäkoestus vaiheella. Kaupallisen tuotannon odotetaan 

käynnistyvän kevään 2023 aikana. Käyttöönottovaiheen tuotantoa on toimitettu loppuasiakkaille onnistuneesti ja 

asiakkailta  saatu laatupalaute on ollut erittäin positiivista. Tuotantolaitoksen rakennusvaiheen työllistävyys on 

ollut yli sata henkilötyövuotta ja laitoksen ensimmäisen vaiheen jatkuva työllistävyys toimitus- ja tuotantoketju 

mukaan lukien on noin 50 henkilöä. Neovan aktiivihiili myydään 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 -1,1 (-1,6) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 1,9 (3,4) miljoonaa euroa. Tammi-elokuun liiketulos oli -2,7 
(-3,3) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 3,6 (9,2) miljoonaa euroa. 
 

New Businesses 5-8/2022 5-8/2021 Muutos 1-8/2022 1-8/2021 Muutos 
1/2021-
12/2021 

Liikevaihto (milj. €) 1,8 0,8 118,7 % 3,4 2,0 74,3 % 3,0 

Käyttökate (milj. €) -0,8 -1,4 45,8 % -2,1 -3,0 27,8 % -4,5 

Liikevoitto (milj. €) -1,1 -1,6 33,3 % -2,7 -3,3 18,7 % -5,1 

Investoinnit (milj. €) 1,9 3,4 -44,9 % 3,6 9,2 -61,3 % 28,0 

Henkilöstö 31 30 4,2 % 31 28 9,3 % 28 

 
Muut toiminnot 
 
Muut toiminnot-segmentti pitää sisällään Neova-konsernin liiketoimintayksiköille allokoimattomia eriä liittyen 
konsernin hallinto-, strategia- ja tukitoimintojen kuluihin sekä uuden raportointisegmentin mukaisesti Nevelin 
toiminnot, jotka myytiin tammikuussa 2021 Ardianille. 
 
Muut toiminnot -segmentin vaikutus liiketulokseen touko-elokuussa oli 0,1 (-4,4) miljoonaa euroa. 
Raportointikauteen vaikuttaa merkittävästi kertaluonteisena eränä tuloutus liittyen tytäryhtiö Nevelin myyntiin 
arvoltaan +507,9 miljoonaa euroa. Tammi-elokuun liiketulos oli –2,0 (503,1) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit 
sisältäen yrityshankinnat olivat 72,3 (1,5) miljoonaa euroa. Nevel on yhdistelty Muut toiminnot -divisioonan 
lukuihin tammikuuhun 2021 saakka, kunnes määräysvalta siirtyi uudelle omistajalle. Nevelin liikevaihto 
vertailuvuoden ajankohtana oli 14,8 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,6 miljoonaa euroa.  
 

Muut 5-8/2022 5-8/2021 Muutos 1-8/2022 1-8/2021 Muutos 
1/2021-
12/2021 

Liikevaihto (milj. €) 0,3 0,6 -53,2 % 0,3 15,9 -98,2 % 15,9 

Liikevoitto (milj. €) 0,1 -4,4 102,5 % -2,0 503,1 -100,4 % 503,0 

Investoinnit (milj. €) 72,3 1,5 4 678,5% 73,3 35,4 107,3 % 39,0 

Henkilöstö 69 83 -17,0 % 68 98 -30,1 % 91 
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Kassavirta, investoinnit ja rahoitus 
 
Konsernin vapaa kassavirta ennen veroja oli tammi-elokuussa -41,9 (438,2) miljoonaa euroa. Vertailuvuoden 
käyttökatteeseen vaikutti merkittävästi lämpö- ja sähköliiketoiminnan myyntivoitto mikä kasvatti myös kassavirtaa.  
Käyttökate (EBITDA) oli 46,5 (551,2) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus kassavirtaan oli 5,8 (-
51,4) miljoonaa euroa.  
 
Raportointikauden bruttoinvestoinnit olivat 116,0 (65,7) miljoonaa euroa eli 551,5 (186,3) prosenttia poistojen 
määrästä.  
 
Korolliset nettovelat olivat raportointikauden lopussa 140,1 (-30,3) miljoonaa euroa. Korollisten nettovelkojen 
suhde käyttökatteeseen (net debt/EBITDA) 31.8.2022 oli 2,4 (-0,1). Lyhytaikainen korollinen velka oli 77,1 (19,4) 
miljoonaa euroa. Konsernin pitkäaikaisista korollisista veloista 5,1 prosenttia on omavaraisuuteen sidotun 
kovenanttiehdon piirissä, jonka ehdot täyttyivät katsauskauden lopussa.  
 
Omavaraisuusaste oli elokuun lopussa 39,7 (58,3) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 46,1 (-6,3) prosenttia. 
Konsernin taseen loppusumma oli 770,3 (826,3) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituserät olivat -8,3 (-7,2) 
miljoonaa euroa. Nettorahoituserät olivat -2,1 (-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. Ammattiviljelijätuotteiden kysyntä jatkuu tasaisemmin 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 Fuels&Real Estate Development -divisioonan liiketoimintaan. Päättyneen toisen vuosikolmanneksen 
turvetuotanto ei tänä vuonna onnistunut likimainkaan suunnitelmien mukaan kaikissa toimintamaissamme. 

 
Henkilöstö 
 
Tilivuoden toisella vuosikolmanneksella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 964 (985) henkilöä 
 
Henkilöstö segmenteittäin, keskimäärin  
 

Henkilöstö 5-8/2022 5-8/2021 1-8/2022 1-8/2021 1-12/2021 

Grow&Care 645 570 648 571 569 

Fuels&Real Estate Development 220 238 227 239 234 

New Businesses 31 30 31 28 28 

Muut 69 83 68 98 91 

Yhteensä 964 920 974 936 922 

 
 
Neova-konsernin Suomen toimintojen yhteinen yt-neuvottelukunta kokoontui kerran raportointijaksolla. 
Kokouksessa esiteltiin konsernin talouskehitystä, strategian toteutumisen edistymistä, divisioonien 
liiketoimintakatsaukset, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä muita henkilöstöä koskevia asioita. 
 
Vastuullisuus 
 
Vastuullisuus on Neova-konsernin strategian ja tavoitteiden ytimessä, ja se on keskeinen osa liiketoimintojen 
kehitystä. Uudistimme vastuullisuusstrategiamme vuonna 2021. Vastuullisuustavoitteemme on luoda vihreää 
kasvua nettopositiivisilla tuotteilla ja palveluilla ottamalla huomioon vaikutuksemme ympäristöön, terveyteen, 



7 (28) 
 
 
 

 

yhteiskuntaan ja tietopääoman kerryttämiseen. Olemme määrittäneet keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet ja 
teemat vastuullisuuden kolmelle osa-alueelle: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. 
Vastuullisuusstrategioita ja -ohjelmia toteutetaan suunnitellusti jokaisen liiketoiminnan osalta asiakkaiden 
tarpeiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Sitouttaaksemme henkilöstöämme entistäkin 
enemmän olemme sisällyttäneet vastuullisuuden kaikkien työntekijöidemme lyhyen aikavälin 
kannustintavoitteeseen vuonna 2022, kaikissa toimintamaissamme ja organisaation joka tasolla. 
 
Vastuullisesti tuotetun turpeen indikaattorinamme on kolmannen osapuolen RPP (Responsibly Produced 
Peat) sertifiointi. Vuoden 2021 loppuun mennessä jo 4 165 hehtaarilla alueistamme oli RPP-sertifikaatti. 
Tavoitekattavuus vuoden 2022 loppuun mennessä on yhteensä 5 655 hehtaaria: Suomessa 1 147 hehtaaria, 
Virossa 3 796 hehtaaria ja Ruotsissa 711 hehtaaria. Näiden turvealueiden sertifiointihakemukset on toimitettu 
RPP:lle vuoden 2020 ja 2021 aikana. Vuoden 2022 toisen jakson aikana on tehty RPP organisaation toimesta 
neljä maastotarkastusta Suomessa sijaitseville tuotantoalueille.  

 
Konsernin henkilöstön hyvinvoinnin osalta tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja haluamme tukea 
työntekijöidemme kehittymistä ja kumppaneidemme kasvua. Lisäksi meillä on selkeät prosessit olemassa 
mahdollisten epäkohtien korjaamiseen.  
 
Johdon hybridivierailuja eri toimipisteille on toteutettu yhteensä 11. Vierailut on toteutettu pääasiassa Teamsin 
välityksellä. Tilaisuuksien pääasiallisena sisältönä ovat olleet toimipisteen kuulumiset ja johdon ajankohtaisten 
asioiden päivitys. Ensimmäisiä Helping-hands -tapahtumia on kevään aikana pidetty eri maissamme. Osana 
sosiaalisen vastuun strategiaamme olemme päättäneet toimista, joilla tarkennamme suhtautumistamme 
monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen sekä tapaamme puhua niistä. Keskeinen viestimme on: 
pyrimme toimimaan ennakoivammin ja etsimme aktiivisesti tapoja lisätä monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta (Diversity, Equity and Inclusion = DEI) toiminnassamme. Olemme päivittäneet yhtiön politiikkoja, 
muun muassa henkilöstöpolitiikka, ohjeita ja prosesseja vastaamaan tätä tahtotilaa.  
 
Vuoden toisen jakson aikana konsernin tapaturmataajuus (kaikki tapaturmat) on jatkanut lievää laskuaan 
loppuvuoteen 2021 verrattuna. Olemme panostaneet etenkin Kekkilä-BVB:n laitoksilla esimerkillä johtamiseen 
sekä sesonkiaikaisen turvallisuuden parantamiseen. Olennaisena osana tapaturmataajuuden laskemiseen 
vaikuttivat sekä turvallisuuskoulutuksien että riskienarviointien lisäämiset. 

 

KPI-mittari 1-8/2022 1-8/2021 1-12/2021 

Hyvinvointi-pulssi: Työhyvinvointini on ”hyvä” 
- 63 % (huhtikuu) - 

Tapaturmataajuus R12 (edellisten 12 kk 

ajanjakso): Kaikki tapaturmat (MTR) 
12,8 12,7 15,6 

Tapaturmataajuus R12 (edellisten 12 kk 
ajanjakso): Poissaoloon johtaneet tapaturmat 

(LTA1) 

7,6 4,8 7,2 

 
 
Johtamisjärjestelmäsertifiointien osalta vuoden 2022 tavoitteena on liittää sertifiointiin ISO 45001 -Työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmä turvetuotantoa lukuun ottamatta. Turvetuotannon osalta toimimme konsernin yhteisten 
turvallisuusperiaatteiden mukaisesti ja jatkamme sen osalta ISO 45001 -sertifiointia vuonna 2023. Tänä vuonna 
olemme laajentamassa sertifiointia koskemaan tuuli- ja aurinkovoimaliiketoimintaa kaikkien kolmen järjestelmän 
osalta. Kuluvan vuoden aikana ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä on tarkoitus laajentaa koskemaan koko 
Viron turvetuotantoa sekä viimeisiä sertifioimattomia kasvualustatehtaitamme Hollannissa. Sertifiointilaajennukset 
ovat edenneet suunnitelmien mukaan yhteistyössä sertifioijamme DNV:n kanssa. 
 
Konsernin sertifioitu johtamisjärjestelmä, joka kattaa tällä hetkellä ISO 9001 -laatujärjestelmän ja ISO 14001 -
ympäristöjärjestelmän, auttaa koordinoimaan ja ohjaamaan toimintaamme asiakkaiden, sidosryhmien ja 
lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi sekä keskittymään toimintamme jatkuvaan parantamiseen, 
tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen. Konsernitasoinen toimintojen arviointi tukee konsernin toiminnan kehittämistä 
yli maiden. 
 
 
Liiketoimintojen lähiajan riskit 
 
Materiaalikustannusten nousun jatkuminen vaikuttaa Neova-konsernin kannattavuuteen lyhyellä tähtäimellä, sillä 
merkittävä osa asiakassopimuksistamme on pitkäkestoisia eli materiaalikustannusten nousun vaikutus voidaan 
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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 kysynnän merkittävillä muutoksilla on edelleen vaikutusta Neovan turveomaisuuden 
arvostukseen taseessa. Sitä tarkastellaan säännöllisesti arvotestauksen 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 suhteellisen vähäinen. Kuitenkin uusiutuessaan eri variantein COVID-19-pandemia saattaisi 
jatkossa vaikeuttaa lähes kaikkia konsernin kansainvälisiä liiketoimintoja ja erityisesti vaikeuttaa 
uusasiakashankintaa. 
 
COVID-19-pandemia on vaikuttanut konsernin eri osiin hyvin eri tavalla. Fuels&Real Estate Development  
-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. 
 
Pandemia viivästytti ja vaikeutti 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. 
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Yhtiökokouspäätökset 
 
Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 
2000 euroa osakkeelta eli yhteensä 60 000 000 euroa. 

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi kymmenen. Puheenjohtajana jatkamaan valittiin Juha 
Sipilä ja varapuheenjohtajana Heikki Miilumäki. Jäseniksi valittiin jatkamaan Antti Häkkänen, Eero Kubin, Esko 
Kurvinen, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko ja Piritta Rantanen. Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin Harri 
Hietala ja Mika Venäläinen. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Puheenjohtajaksi valittiin Panu Routila ja 
varapuheenjohtajana jatkaa Markus Tykkyläinen. Stefan Damlin, Tuomas Hyyryläinen ja Kirsi Puntila jatkavat 
hallituksen jäseninä. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Eeva-Liisa Virkkunen ja Jari-Pekka Punkari.  

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin Pekka Hurtola 
(puheenjohtaja) ja Rami Vuola. 

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT 
Panu Vänskä. 

Olennaiset tapahtumat toisella vuosikolmanneksella 

Neova Oy ilmoitti 17.5.2022 suunnittelevansa biostimulanttien valmistusta yhteistyössä Lapuan Perunan kanssa. 
Neova ja Lapuan Peruna kaavailevat yhteishanketta humusbiostimulanttien valmistamiseksi Lapualla. Lapuan 
Peruna hakee omaan ympäristölupaansa laajennusta, mikä mahdollistaa kasvunedistäjien teollisen 
valmistamisen. Ympäristöluvan käsittelyn odotetaan kestävän arviolta ensi kevääseen. 
 
Neova Oy ilmoitti 21.2.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Kekkilä-BVB Oy:n 30 prosentin vähemmistöosuuden 
hankinnasta Nielson Belegging en Beheer B.V.:ltä. Järjestelyn yhteydessä Kekkilä-BVB:n toimitusjohtaja ja 
Neovan johtoryhmän jäsen Juha Mäkinen jätti yhtiön. Neovan toimitusjohtaja ja Kekkilä-BVB:n hallituksen 
puheenjohtaja Vesa Tempakka nimitettiin uudeksi Kekkilä-BVB:n toimitusjohtajaksi. Yhtiö tiedotti samassa 
yhteydessä, että Kekkilä-BVB:n COO Peter Jan Kuiper on nimitetty Neova-konsernin johtoryhmän jäseneksi. 
Muutokset astuivat voimaan välittömästi. Kauppa saatiin päätökseen 1.7.2022 kilpailuviranomaisten 
hyväksyntöjen jälkeen. 
 
Neova Oy yhdisti 1.7.2022  puupolttoaineliiketoiminnot  Lassila&Tikanoja Biowatti Oy:n kanssa muodostaen 
jatkavan yhteisyrityksen Laania Oy. Neova Oy omistaa yhteisyrityksestä 45 prosenttia ja Lassila&Tikanoja 55 
prosenttia. Laania Oy on merkittävä bioenergia-alan palveluyritys, jolla on koko maan kattava myynti- ja 
hankintaverkosto, ja sen liikevaihto on noin 110 miljoonaa euroa  ja sen palveluksessa työskentelee noin 120 
henkilöä Suomessa ja Virossa. Suomesta Neovan energiapuuliiketoiminnoista siirtyi Laaniaan noin 50 henkilöä ja 
Virossa noin 10 henkilöä. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Neova Oy julkisti 4.10.2022 ilmoituksen suomalaisten energiahuoltovarmuus- ja maaomaisuuden 
kehittämisliiketoimintojensa keskittämisestä perustettavaan yhtiöön Vapo Terra Oy, jonka on tarkoitus aloittaa 
toimintansa 1.1.2023. 
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Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2022 
 
Liiketoimintojen osalta alkuvuoden kehityksen arvioidaan jatkuvan lähes samankaltaisena tilikauden aikana. 
Vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta ja vertailukelpoisen 
käyttökatteen pysyvän edellisvuoden tasolla  tai heikentyvän hieman kustannusinflaatiosta johtuen. COVID-19-
pandemian kehittymisen ennakoitavuus on edelleen vaikeaa mutta yhtiö on kuitenkin valmistautunut eri 
skenaariotoimenpitein pandemian mahdollisen kehittymisen vaihtoehtoihin.  
 
Geopoliittisen epävakauden vuoksi Neovalle tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. 
Kustannusvaikutusten lisäksi tällä on ollut vaikutusta myös raaka-aineiden saatavuuteen. Epävarmuus ja riskit 
johtuen geopoliittisesta tilanteesta, mukaan lukien asetetut pakotteet, mahdolliset lisäpakotteet sekä 
vastapakotteet ja niiden seuraukset, voivat vaikuttaa konsernin toimintaympäristöön. 
 
Neova harkitsee kvartaaliraportointiin siirtymistä ensi vuoden alusta alkaen. 
 
 
 
 
 
 
 
Vantaa, 2.11.2022 
 
Neova Oy  
 
 
 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Vesa Tempakka, Neova CEO, puh. 040 072 6727 
Jarmo Santala, Neova CFO, puh. puh. 040 801 9191 
Ahti Martikainen, Neova johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 040 680 4723 
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Konsernin keskeiset tunnusluvut      

      

MEUR 5-8/2022 5-8/2021 1-8/2022 1-8/2021 1-12/2021 

      

Liikevaihto 162,8 143,0 393,1 370,0 514,6 

Liikevoitto (EBIT) 5,2 -2,7 25,2 527,7 511,2 

% liikevaihdosta 3,2 -1,9 6,4 142,6 99,3 

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia 5,2 -2,7 25,2 527,8 527,6 

% liikevaihdosta 3,2 -1,9 6,4 142,6 102,5 

Tilikauden tulos -0,6 -2,6 11,6 522,5 501,5 

      

Käyttökate (EBITDA) 19,8 11,6 46,6 551,2 562,8 

+/- Käyttöpääoman muutos 20,6 3,1 5,8 -51,4 -51,1 

 - Nettoinvestoinnit -85,7 -13,3 -95,4 -61,5 -77,7 

Vapaa kassavirta ennen veroja -44,3 1,5 -41,9 438,2 434,0 

Bruttoinvestoinnit 88,5 14,3 -116,0 -65,7 -84,6 

Sijoitetun pääoman tuotto % *   2,0 54,6 73,1 

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *   5,5 68,4 75,4 

Oman pääoman tuotto % *   -2,2 76,0 108,9 

      

Taseen loppusumma   770,3 826,3 780,9 

Oma pääoma   303,9 478,1 425,9 

Korolliset nettovelat   140,1 -30,3 11,2 

Omavaraisuusaste %   39,7 58,3 55,2 

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

Nettovelkaantumisaste %   46,1 -6,3 2,6 

      

Henkilöstö, keskimäärin   974 936 922 

 
  

   

*) Edelliset 12 kuukautta 
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Osavuosikatsauksen taulukot 
 
Perustiedot 
 
Neova Oy (Y-tunnus 0174817-6) on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Jyväskylä ja rekisteröity osoite 
Yrjönkatu 42, PL 22, 40101 Jyväskylä, Suomi. Neova Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat Neova-konsernin 
(jäljempänä Neova tai konserni). 
 
Laatimisperuste 
 
Konsernin tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardia noudattaen. Osavuosikatsausta tulee 
tarkastella ja lukea yhdessä 31.12.2021 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 
1.1.2022 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. 
 
Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö 
 
Tilinpäätöstä laadittaessa konsernin johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka 
vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin liitetiedoissa sekä 
tilikaudelta raportoitujen tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden soveltamisessa 
saatetaan joutua käyttämään harkintaa. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassa olevassa IFRS-
normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittämistapoja.  
 
Arviot ja käytetyt oletukset perustuvat konsernin johdon aiempiin kokemuksiin ja muihin tekijöihin, sekä sisältävät 
myös tulevaisuuden tapahtumia koskevia perusteltuja odotuksia. Käytettyjä arvioita ja oletuksia arvioidaan 
jatkuvasti. Konserni seuraa arvioiden ja oletusten muutoksia sekä arvioihin ja oletuksiin vaikuttavia tekijöitä 
käyttämällä useita sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset muutokset arvioissa ja oletuksissa otetaan 
huomioon niillä tilikausilla, joiden aikana arvio tai oletus muuttuu. 
 
Merkittävimmät osa-alueet, joissa johto on käyttänyt edellä kuvattua harkintaa, liittyvät varausten määriin, 
arvonalentumistestauslaskelmien laatimiseen ja niissä käytettyihin oletuksiin, vuokrakausien pituuden 
määrittämiseen sekä rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen määrittelyyn. 
 
Kirjanpidolliset harkinnat johtuen COVID-19-pandemiasta ja Ukrainan sodan vaikutukset 
 
Ukrainan sota sekä länsimaiden vastatoimet Venäjälle ovat aiheuttaneet markkinahäiriöitä konsernin 
toimintaympäristöön. Neovan myynti Venäjälle ja Ukrainaan on ollut vähäistä. Vuonna 2021 noin 0,2 prosenttia 
Neovan liikevaihdosta tuli myynneistä näihin maihin. Neova noudattaa Venäjälle asetettuja sanktioita, joiden 
johdosta myynti Venäjälle ja Valko-Venäjälle ja raaka-aineostot Venäjältä ja Valko-Venäjältä on lopetettu. 
Neovalla ei ole omaa teollista toimintaa Venäjän tai Ukrainan markkinoilla. Tästä huolimatta Ukrainan sota 
aiheuttaa merkittävää epävarmuutta konsernin vuoden 2022 kannattavuuden kehitykseen.  
 
Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen eskaloima geopoliittinen tilanne Euroopassa on johtanut uusiin 
toimitusketjun häiriöihin ja nostanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannuksia. Geopoliittisen epävakauden 
vuoksi Neovalle tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Kustannusvaikutusten lisäksi tällä 
on ollut vaikutusta myös raaka-aineiden saatavuuteen. Epävarmuus ja riskit johtuen geopoliittisesta tilanteesta, 
mukaan lukien asetetut pakotteet, mahdolliset lisäpakotteet sekä vastapakotteet ja niiden seuraukset, voivat 
vaikuttaa konsernin toimintaympäristöön. 
 
COVID-19-pandemian liiketoimintavaikutukset ovat suurelta osin vakaantuneet konsernin toimintamaissa. 
Konserni on jatkanut COVID-19-pandemian vaikutuksien arviointia tarkastelemalla taseeseen merkittyjä 
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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 2022 toisen vuosikolmanneksen aikana.  
 
Osavuosikatsauksessa käytetyt keskeisimmät valuuttakurssit 
 

  Keskikurssi Keskikurssi Päätöskurssi Päätöskurssi 

    1-8/2022 1-8/2021 8/2022 8/2021 

SEK Ruotsin kruunu 10,4944 10,1504 10,6788 10,1625 
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Konsernin osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2022, IFRS   

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma     

      

MEUR 5-8/2022 5-8/2021 1-8/2022 1-8/2021 1-12/2021 

      

LIIKEVAIHTO 162,8 143,0 393,1 370,0 514,6 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 3,9 3,5 516,1 521,3 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen 

tuloksista -0,4 -1,1 2,0 -0,8 0,0 

Liiketoiminnan kulut -146,4 -135,3 -352,5 -334,9 -473,1 

Poistot -12,2 -13,2 -21,0 -22,7 -35,3 

Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,3 

LIIKEVOITTO/TAPPIO 5,2 -2,7 25,2 527,7 511,2 

Rahoitustuotot 8,0 2,7 5,4 4,2 5,3 

Rahoituskulut -11,9 -2,6 -13,7 -5,9 -12,5 

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1,3 -2,6 16,9 526,0 504,0 

Tuloverot -2,0 0,0 -5,3 -3,5 -2,5 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -0,6 -2,6 11,6 522,5 501,5 
      
      
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:     

 

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:     
 

Etuuspohjaisten järjestelyiden arvon 
uudelleenmäärittäminen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi:      

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -0,7 0,0 -0,8 -0,3 -0,5 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1,4 -2,6 10,8 522,2 501,1 

      

Tilikauden voiton jakautuminen:      

Emoyhtiön osakkeenomistajille -1,9 -3,6 7,4 518,8 499,1 

Määräysvallattomille omistajille 1,2 1,0 4,2 3,7 2,4 

 -0,6 -2,6 11,6 522,5 501,5 

      

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      

Emoyhtiön osakkeenomistajille -2,7 -1,0 6,6 518,5 498,8 

Määräysvallattomille omistajille 1,3 1,0 4,2 3,7 2,3 

 -1,4 0,0 10,8 522,2 501,1 

    
  

 
  

    
  

Tulos/osake, euroa -60 -120 248 17 294 16 638 

      

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

MEUR 31.8.2022 31.8.2021 31.12.2021 

VARAT    

PITKÄAIKAISET VARAT    

Aineettomat hyödykkeet 35,6 31,4 32,3 

Liikearvo 26,8 24,2 24,0 

Maa- ja vesialueet 35,2 35,8 33,6 

Rakennukset ja rakennelmat 39,6 39,8 39,4 

Koneet ja kalusto 51,8 45,4 50,9 

Muut aineelliset hyödykkeet 51,7 61,4 51,6 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 58,8 59,1 52,4 

Sijoitukset 196,4 247,2 0,5 

Pitkäaikaiset saamiset 2,1 3,2 3,2 

Laskennallinen verosaaminen 3,7 1,0 2,6 

PITKÄAIKAISET VARAT 501,7 548,6 290,4 
    

LYHYTAIKAISET VARAT    

Vaihto-omaisuus 139,8 170,6 171,5 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 102,2 83,8 80,3 

Tuloverosaaminen   1,9 

Muut rahoitusvarat 0 0 188,9 

Rahat ja pankkisaamiset 26,6 4,4 30,4 

LYHYTAIKAISET VARAT 268,6 258,8 473,0 
    
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT VARAT 0 18,9 17,5 

VARAT 770,3 826,3 780,9 

    

OMA JA VIERAS PÄÄOMA    

OMA PÄÄOMA    

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 303,4 433,7 384,4 

Määräysvallattomat omistajat 0,5 44,4 43,5 

OMA PÄÄOMA 303,9 478,1 427,9 
    

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Laskennallinen verovelka 16,0 11,1 10,6 

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 259,7 219,6 214,6 

Pitkäaikaiset varaukset 13,4 9,9 11,6 

Eläkevelvoitteet 5,1 4,8 5,3 

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 294,3 245,3 242,1 

    

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 77,0 13,1 19,3 

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 95,1 89,6 90,8 

Lyhytaikaiset varaukset   0,8 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 172,1 102,8 110,9 

    

OMA JA VIERAS PÄÄOMA 770,3 826,3 780,9 
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma    

    

MEUR 1-8/2022 1-8/2021 1-12/2021 

    

Liiketoiminnan rahavirta    

Tilikauden voitto/tappio 11,6 522,5 501,5 

Oikaisut tilikauden tulokseen 16,9 -485,3 -454,3 

Käyttöpääoman muutos 30,1 -55,8 -50,2 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 58,6 -18,7 -3,0 

Saadut korot liiketoiminnasta 1,0 0,1 -0,1 

Maksetut korot liiketoiminnasta -7,2 -4,1 -9,7 

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -1,6 0,2 0,4 

Maksetut verot liiketoiminnasta -2,7 -2,7 -4,6 

Liiketoiminnan rahavirta 48,2 -25,2 -17,1 

    

Investointien rahavirrat    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -19,7 -31,9 -45,5 

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

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -83,0 0 0 

Tytäryritysten myynti vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 644,0 644,1 

Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -19,7 -0,4 0 

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 16,7 0 0 

Investoinnit muihin sijoituksiin -9,8 -280,5 -224,9 

Luovutustulot muista sijoituksista 24,7 0 0 

Investointien rahavirta -83,7 335,7 390,1 

     

Rahavirta ennen rahoitusta -35,5 310,6 373,0 

    

Rahoituksen rahavirrat    

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 52,0 -45,0 -46,1 

Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos 40,4 -38,2 -33,2 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut   -10,3 

Maksetut osingot -60,8 -250,0 -250,0 

Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksut 0  -29,9 

Rahoituksen rahavirta 31,7 -333,1 -369,5 

    

Rahavarojen muutos -3,8 -22,6 3,4 

    

Rahavarat tilikauden alussa 30,4 27,0 27,0 

Rahavarojen muutos -3,8 -22,6 3,4 

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

Rahavarat tilikauden lopussa 26,6 4,4 30,4 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

MEUR 

Osake-

pääoma 

Muut 

rahastot 

Muunto-

erot 

Voitto-

varat 

Oman 
pääoman 
ehtoinen 

laina Yhteensä 

Määräys-
vallattomat 

omistajat Yhteensä 

OMA PÄÄOMA 1.1.2022 50,5 30,5 -4,0 307,4  384,4 43,5 427,9 

Oman pääoman muutokset         

Osingonjako    -60,0  -60,0 -0,8 -60,8 

Laaja tulos yhteensä   -0,8 7,4  6,6 4,2 10,8 

Muut muutokset         

Muut muutokset    -2,0  -2,0  -2,0 

Liiketoimet määräysvallattomien omistajien 
kanssa    -25,6  -25,6 -46,4 -72,0 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.8.2022 50,5 30,5 -4,7 227,2  303,4 0,5 303,9 

         

         

         

MEUR 
Osake-

pääoma 
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 29,9 165,4 41,9 207,3 

Oman pääoman muutokset         

Osingonjako    -250,0  250,0  -250,0 

Varojen jako       -1,0 -1,0 

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

Muut muutokset         

Muut muutokset   -0,3 -0,4  -0,7  -0,7 

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 

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 29,9 165,4 41,9 207,3 

Oman pääoman muutokset         

Osingonjako    -250,0  -250,0 -0,0 -250,0 

Varojen jako       -1,0 -1,0 

Laaja tulos yhteensä   -0,5 499,3  498,8 2,3 501,1 

Muut muutokset         

Muut muutokset   -0,0 0,0 -29,9 -29,9 0,3 -29,6 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2021 50,5 30,5 -4,0 307,4 0,0 384,4 43,5 427,9 
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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     

      

1-8/2022 Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 

New 

Businesses Muut Yhteensä 

Tuotteet 286,9 97,5 3,1 0,1 387,5 

Palvelut 5,1 0,5 0 0,1 5,6 

Yhteensä 292,0 98,0 3,1 0,1 393,1 

      

1-8/2021 Grow&Care 

Fuels&Real 

Estate 
Development 

New 
Businesses Muut Yhteensä 

Tuotteet 246,6 99,5 1,7 13,4 361,2 

Palvelut 6,0 0,3 0 2,5 8,8 

Yhteensä 252,6 99,8 1,7 15,9 370,0 

      

2021 Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 

New 

Businesses Muut Yhteensä 

Tuotteet 329,7 157,0 2,5 13,5 502,7 

Palvelut 8,9 0,5 0 2,5 11,9 

Yhteensä 388,6 157,6 2,5 15,9 514,6 

      

      

  



19 (28) 
 
 
 

 

LIIKEVAIHDON TULOUTUSAJANKOHTA     

      

1-8/2022 Grow&Care 

Fuels&Real 

Estate 
Development 

New 
Businesses Muut Yhteensä 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät tuotteet 286,9 97,5 3,1 0,1 387,5 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät palvelut 5,1 0,5 0 0,1 5,6 

Yhteensä 292,0 98,0 3,1 0,1 393,1 

      

1-8/2021 Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 
New 

Businesses Muut Yhteensä 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät tuotteet 246,6 99,5 1,7 13,4 361,2 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät palvelut 6,0 0,3 0 2,5 8,8 

Yhteensä 252,6 99,8 1,7 15,9 370,0 

      

2021 Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 
New 

Businesses Muut Yhteensä 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät tuotteet 329,7 157,0 2,5 13,5 502,7 

Yhtenä ajankohtana siirrettävät palvelut 8,9 0,5 0 2,5 11,9 

Yhteensä 338,6 157,6 2,5 15,9 514,6 

      

 

       

LIIKEVAIHTO TOIMINTASEGMENTEITTÄIN      

       

1-8/2022 Grow&Care 

Fuels&Real 

Estate 
Development 

New 
Businesses Muut Eliminoinnit Yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 292,0 98,0 3,1 0,1 0 393,1 

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

Yhteensä 292,3 99,8 3,5 0,1 -2,5 393,1 

       

1-8/2021 Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 
New 

Businesses Muut Eliminoinnit Yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 252,6 99,8 1,7 15,9 0 370,0 

Sisäinen liikevaihto 0,2 3,1 0,3 0 -3,6 0 

Yhteensä 252,8 102,9 2,0 15,9 -3,6 370,0 

       

2021 

Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 
New 

Businesses Muut Eliminoinnit Yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 338,6 157,6 2,5 15,9 0 514,6 

Sisäinen liikevaihto 0,3 4,0 0,5 0 -4,9 0 

Yhteensä 338,9 161,6 3,0 15,9 -4,9 514,6 
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Segmentti-informaatio 
 
Neovan segmenttirakenne muuttui 1.1.2022. Konserni on muuttanut raportoitavien segmenttien kokoonpanoa 
siirtämällä tammikuussa 2021 myydyn Nevelin liiketoiminnot osaksi Muut-raportointisegmenttiä 1.1.2022, ja 
muodostanut uuden raportointisegmentin, joka koostuu konsernin polttoaineet liiketoiminnoista ja konsernin maa- 
ja kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja optimoinnista sekä tuuli- ja aurinkovoimahankkeista vastaavista 
toiminnoista. Segmenttiraportoinnissa 1.1.2022 tapahtuneen muutoksen johdosta konsernin taloudelliset 
vertailutiedot vuodelta 2021 on esitetty uuden raportointirakenteen mukaisesti. Segmenttiraportoinnin muutoksella 
ei ollut vaikutusta konsernin tuloslukuihin.  

Neovan raportoitavia segmenttejä ovat (1.1.2022 alkaen) Grow&Care, Fuels&Real Estate Development, New 
Businesses sekä Muut-segmentti. Segmenttien suoritusta tarkastellaan säännöllisesti konsernin ylimmän 
operatiivisen päätöksentekijän toimesta, suorituksen arvioimiseksi ja resurssien kohdistamiseksi. 
Toimintasegmentit raportoidaan yhdenmukaisella tavalla kuin miten ne raportoidaan ylimmälle operatiiviselle 
päätöksentekijälle. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien kohdistamisesta 
toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, on nimetty konsernin toimitusjohtaja. Toimintasegmenttejä ei 
ole yhdistelty raportoitavien segmenttien muodostamiseksi. 

Johto seuraa liiketoimintaa tuotteiden pohjalta ja segmenttien taloudellista suorituskykyä seurataan 
vertailukelpoisen liikevoiton ja liikevoiton avulla. Segmenttiraportoinnin laadintaperiaatteet ovat yhdenmukaiset 
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu 
markkinaehtoisena, ja ne eliminoidaan konserniyhdistelyssä. Segmenttien liikevoitto sisältää tulevia rahavirtoja 
suojaavien hyödykejohdannaisten toteutuneet voitot ja tappiot, jotka on kirjattu tuloslaskelmaan suojatun kohteen 
luonteen mukaisesti. 

Segmentin varat ja velat ovat taseen eriä, joita segmentti käyttää omassa liiketoiminnassaan. Segmentin varat 
muodostuvat pääasiassa aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä, osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä, 
vaihto-omaisuudesta sekä operatiivisista saamisista. Laskennalliset verot, korolliset saamiset ja 
johdannaissopimukset ovat konsernin segmenteille kohdistamattomia eriä. Segmentin velat sisältävät 
operatiiviset velat, eläkevelvoitteet, ja varaukset. Verot, korolliset velat ja johdannaissopimukset ovat konsernin 
segmenteille kohdistamattomia eriä.  

SEGMENTTITIEDOT 1-8/2022 

       

MEUR Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 
New 

Businesses Muut Eliminoinnit 
Konserni 
yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 292,0 98,0 1,5 0,1 1,6 393,1 

Sisäinen liikevaihto 0,3 1,8 0,4 0,2 -2,6  

Liikevaihto 292,3 99,8 1,8 0,3 -1,0 393,1 

Segmentin liikevoitto/-tappio 13,5 16,4 -2,7 -2,0 0,0 25,2 

Rahoitustuotot ja -kulut      -8,3 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot      -5,3 

Kauden tulos 13,5 16,4 -2,7 -2,0 0,0 11,6 

       

Segmentin varat 354,5 134,8 53,2 173,3 -183,0 537,0 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 3,0 16,1    19,2 

Kohdistamattomat varat      214,1 

Varat yhteensä 138,9 357,5 53,2 534,4 -183,0 770,3 

Segmentin velat 34,2 32,4 1,7 -24,7 18,3 62,0 

Kohdistamattomat velat      404,4 

Velat yhteensä 32,6 32,4 1,7 513,3 -112,3 466,4 

       

Investoinnit 36,5 2,5 3,6 1,3 -0,0 116,0 

Poistot 15,4 4,0 0,3 1,0 0,3  21,0 
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SEGMENTTITIEDOT 1-8/2021 

       

MEUR Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 
New 

Businesses Muut Eliminoinnit 
Konserni 
yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 252,6 99,8 1,7 15,9 0 370,0 

Sisäinen liikevaihto 0,2 3,1 0,3  -  -3,6 0 

Liikevaihto 252,8 102,9 2,0 15,9 -3,6 370,0 

Segmentin liikevoitto/-tappio 14,8 10,3 -3,3 505,7 0,3 527,7 

Rahoitustuotot ja -kulut      -1,7 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot      -3,5 

Kauden tulos 14,8 10,3 -3,3 505,7 0,3 522,5 

       

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

Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 19,9 

Kohdistamattomat varat      281,9 

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

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

Kohdistamattomat velat      274,8 

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

       

Investoinnit 17,5 2,9 9,2 35,4 0,7 65,7 

Poistot 13,5 4,4 0,4 4,3 0 22,7 

 

SEGMENTTITIEDOT 1-12/2021 

       
MEUR 

Grow&Care 

Fuels&Real 
Estate 

Development 

New 

Businesses Muut Eliminoinnit 

Konserni 

yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 338,6 157,6 2,5 15,9 0 514,6 

Sisäinen liikevaihto 0,3 4,0 0,5 0,0 -4,9 0,0 

Liikevaihto 338,9 161,6 3,0 15,9 -4,9 514,6 

Segmentin liikevoitto/-tappio 11,0 2,0 -5,1 503,3 0,0 511,2 

Rahoitustuotot ja -kulut      -7,0 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot      -2,5 

Tilikauden tulos 11,0 3,5 -5,1 -15,0 -5,5 501,5 

       

Segmentin varat 294,4 191,4 48,8 116,6 -104,9 546,4 

Kohdistamattomat varat      234,4 

Varat yhteensä 294,4 191,4 48,8 12,3 -2,1 780,9 

Segmentin velat 38,4 29,5 0,6 2,3 -2,8 68,0 

Kohdistamattomat velat      287,0 

Velat yhteensä 38,4 29,5 0,6 2,3 -2,8 355,0 

       

Investoinnit 37,5 -2,2 10,4 39,0 -0,1 84,6 

Poistot 21,2 24,8 0,6 4,9 -0,0 51,6 
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Neova julkistaa vertailukelpoisia tunnuslukuja kausien vertailtavuuden parantamiseksi. Tietyt tuotot ja kulut esitetään 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, kun niillä on merkittävä vaikutus konsernin tuloslaskelmaan. 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat muun muassa tuloista ja kuluista, jotka johtuvat Neovan toiminnan 
uudelleenjärjestelytoimista, tuotoista ja kuluista, jotka eivät liity konsernin normaaliin liiketoimintaan, kuten 
arvonalentumistappiota sekä yrityshankintoihin ja liiketoimintojen yhdistämiseen liittyviä kuluja. Täsmäytyslaskelma 
vertailukelpoisesta liiketuloksesta liiketulokseen on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 

 

  

LIIKEVOITTO      

      

MEUR 5–8/2022 5–8/2021 1–8/2022 1–8/2021 2021 

Grow&Care 1,9 2,9 13,5 14,8 11,0 

Fuels&Real Estate Development 4,3 0,1 16,3 10,3 2,0 

New Businesses -1,1 -1,6 -2,7 -3,3 -5,1 

Muut 0,1 -4,4 -2,0 505,7 503,3 

Eliminoinnit 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 

Yhteensä 5,2 -2,7 25,2 527,7 511,2 

 
  

   

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 
  

   

      

MEUR 5–8/2022 5–8/2021 1–8/2022 1–8/2021 2021 

Grow&Care -0,1 0,0 -0,5 0,0 -0,9 

Fuels&Real Estate Development -1,1 -1,6 0,9 -1,6 -17,7 

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

Muut -0,5 -0,8 -0,8 506,6 506,1 

Eliminoinnit 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 

Yhteensä -1,7 -2,4 -0,4 505,3 487,6 

 
  

   

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO      

      

MEUR 5–8/2022 5–8/2021 1–8/2022 1–8/2021 2021 

Grow&Care 2,0 3,0 14,0 14,8 11,9 

Fuels&Real Estate Development 5,4 1,7 15,5 14,5 18,6 

New Businesses -1,1 -1,6 -2,7 -3,3 -4,9 

Muut 0,6 -3,3 -1,2 -3,5 -2,0 

Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Yhteensä 6,9 -0,3 25,6 22,4 23,6 
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VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT      

      

MEUR 5–8/2022 5–8/2021 1–8/2022 1–8/2021 2021 

Vertailukelpoinen kauden voitto/tappio 1,1 -0,3 12,0 17,2 13,7 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      

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

Varaston arvostusvoitot/-tappio 0,0 0,5 0,0 0,5 2,0 

Rakennejärjestelyt -1,5 -0,9 -2,1 -1,2 -2,1 

Muut erät -0,3 0,1 -0,3 0,4 -0,4 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät käyttökatteessa -1,7 -0,3 -0,4 507,3 507,1 

Myyntivoitot/-tappiot 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,3 

Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 

Rakennejärjestelyt 0,0 -2,0 0,0 -2,0 0,0 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa -1,7 -2,4 -0,4 505,3 487,6 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -1,7 -2,4 -0,4 505,3 487,6 

Kauden voitto/tappio -0,6 -2,7 11,6 522,5 501,5 

 
 
Maantieteelliset tiedot 
 
 

     

LIIKEVAIHTO KOHDEMAAN MUKAAN      
      

MEUR 5–8/2022 5–8/2021 1–8/2022 1–8/2021 2021 

Suomi 48,5 44,6 135,0 150,1 220,3 

Muut Pohjoismaat 17,1 21,0 49,7 51,1 66,7 

Eurooppa 80,2 61,2 171,2 144,7 193,7 

Amerikka 7,8 4,2 16,2 6,7 10,4 

Muut 9,3 12,0 21,1 17,4 23,5 

Yhteensä 162,8 143,0 393,1 370,0 514,6 

      

PITKÄAIKAISET VARAT      
      

MEUR 4/2022 4/2021 8/2022 8/2021 2021 

Suomi 372,6 203,5 369,8 182,3 360,0 

Muut Pohjoismaat 2,9 36,9 4,0 54,6 59,2 

Eurooppa 103,6 60,9 103,1 83,9 87,6 

Yhteensä 479,1 301,3 476,9 320,8 506,7 

      

INVESTOINNIT      
      

MEUR 5–8/2022 5–8/2021 1–8/2022 1–8/2021 2021 

Suomi 77,8 10,8 82,8 52,7 62,2 

Muut Pohjoismaat 1,2 1,8 17,8 7,0 9,6 

Eurooppa 9,5 2,5 15,4 5,9 12,8 

Yhteensä 88,5 15,1 116,0 65,7 84,6 
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Rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot 
   

          

 31.8.2022   31.8.2021   31.12.2021   

 Positiivinen Negatiivinen Netto Positiivinen Negatiivinen Netto Positiivinen Negatiivinen Netto 

MEUR Käypä arvo Käypä arvo 
Käypä 

arvo Käypä arvo Käypä arvo 
Käypä 

arvo Käypä arvo Käypä arvo 
Käypä 

arvo 

Valuuttajohdannaiset,                                   
ei-suojauslaskentaa 

0,2 -0,1 0,1 0 0 0 0,2 -0,1 0,1 

Sähköjohdannaiset,                               
ei-suojauslaskenta 

14,7 0 14,7 1,4 0 1,4 2,1 0 2,1 

Päästöoikeusjohdannaiset,                                                   
ei-suojauslaskenta 

0 0 0 0,7 0 0,7 0 0 0 

Rahastosijoitukset 166,1 0 166,1 170,1 0 170,1 169,1 0 169,1 

Yhteensä 180,9 -0,1 180,9 172,3 0 172,2 171,4 -0,1 171,3 

          

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

          

Johdannaissopimusten nimellisarvot      
          

MEUR 31.8.2022 31.8.2021 31.12.2021      
Valuuttajohdannaisten 

nimellisarvo 
67,7 84,6 77,1 

      
Sähköjohdannaisten 

nimellisarvo 
3,0 3,4 3,0       

Päästöoikeuksien nimellisarvo 0 0,5 0       

Yhteensä 70,6 88,5 80,1       
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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  

 

 31.8.2022  31.8.2021 31.12.2021    

MEUR 
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 166,1 0 166,1 0 170,1 0 170,1 0 169,1 0 169,1 0,0 

             

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 

Johdannaiset - ei 
suojauslaskentaa 

14,8 0 14,8 0 2,2 0 2,2 0 2,3 0 2,3 0 

Yhteensä 180,9 0 180,9 0 172,3 0 172,3 0 171,4 0 171,4 0 

             

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
 

Johdannaiset - ei 
suojauslaskentaa 

-0,1 0 -0,1 0 0 0 0 0 -0,1 0 -0,1 
0,0 

Yhteensä -0,1 0 -0,1 0 0 0 0 0 -0,1 0 -0,1 0,0 

 

    

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT  

    

MEUR 31.8.2022 31.8.2021 31.12.2021 

Omasta puolesta annetut vakuudet    

Omien velkojen vakuudeksi    

Vastuut omista sitoumuksista    

Takaukset 14,8 12,7 14,0 

Yhteensä 14,8 12,7 14,0 

    

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien 
yritysten puolesta    

MEUR 31.8.2022 31.8.2021 31.12.2021 

Takaukset 4,1 5,4 6,5 

    

Korolliset saamiset 31.8.2022 31.8.2021 31.12.2021 

Pitkäaikaiset saamiset mulita 3,2 3,2 3,2 

Pitkäaikaiset saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 10,1   

Lyhytaikaiset saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 2,0 0,0 0,0 

Yhteensä 15,3 3,2 3,2 
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Yrityshankinnat ja -myynnit 
 
Yrityshankinnat vuonna 2022 
 
Brill Substrate ja Brill Papenburg Logistics 
Neova Oy:n konserniyhtiö Kekkilä-BVB Germany GmbH osti Saksasta Brill Substraten ja Brill Papenburg 
Logisticsin. Kauppa vahvistaa Kekkilä-BVB:n markkina-asemaa Euroopan suurilla markkinoilla Saksassa, 
Italiassa ja Ranskassa. Kauppaan kuului oma satama ja terminaalialue Saksan Papenburgissa. Kauppa oli 
strategisesti tärkeä ja vahvistaa Kekkilä-BVB:n asemaa alan johtavana toimijana Euroopassa.  
 
Brill yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2021 oli noin 25 miljoonaa euroa. Hankitut toiminnot 
työllistävät noin 60 henkeä Saksassa sekä Ranskassa. Hankittu liiketoiminta on yhdistelty konsernin  
taloudellisiin lukuihin hankintahetkestä alkaen.   
 
Hankitun nettovarallisuuden alustavien arvioiden perusteella määritetyt käyvät arvot on esitetty oheisessa 
taulukossa. Alustavan kauppahinnan allokaation perusteella osa kauppahinnasta kohdistettiin toimittaja- ja 
asiakassuhteille, jotka on kirjattu aineettomiin hyödykkeisiin, sekä osa kauppahinnasta aineellisille hyödykkeille. 
Hankintaan liittyvät kulut sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin, joista valtaosa on 
toteutunut vuoden 2021 aikana. 
 
Hankittu nettovarallisuus ja alustava liikearvo liittyen Brill Substrate ja Brill Papenburg Logistics 
kokonaisuuteen, MEUR 
 

MEUR   2022 

Aineettomat hyödykkeet   4,1 

Aineelliset hyödykkeet   8,6 

Sijoitukset   3,0 

Vaihto-omaisuus   4,4 

Myyntisaamiset ja muut saamiset   5,4 

Rahat ja pankkisaamiset   5,6 

Varat yhteensä   31,1 

    

Korolliset velat   9,3 

Varaukset   1,1 

Ostovelat ja muut velat   7,4 

Velat yhteensä   17,8 

Hankittu nettovarallisuus   13,2 

    

Luovutettu vastike   16,6 

Hankittu nettovarallisuus   -13,2 

Liikearvo   3,3 

    

Rahana maksettu vastike   16,6 

Hankitut rahavarat   -5,6 

Hankitut ja poismaksetut velat   8,1 

Rahavirtavaikutus   19,1 

 
 
Brill Substraten ja Brill Papenburg Logistics hankinnat kasvattivat vuoden 2022 liikevaihtoa 22,0 miljoonaa 
euroa, ja yhtiöiden vaikutus konsernin liikevoittoon oli 2,8 miljoonaa euroa. 
 
Yrityshankinnat vuonna 2021 
 
Neovalla ei ollut yrityshankintoja tammi-elokuussa 2021. 
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Yritysmyynnit vuonna 2022 
 
Tiikauden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Neova sai päätökseen Scandbio AB:n osakkeiden myynnin 
Läntmännen ek:lle. Kauppa saatettiin loppuun 1.4.2022 tarvittavien viranomaishyväksyntöjen jälkeen. Kaupalla 
ei ollut oleellista vaikutusta Neova-konsernin kuluvan vuoden tulokseen. 
 
Yritysmyynnit vuonna 2021 
 
Tammikuussa 2021 Neova saattoi päätökseen 100 prosenttisesti omistamansa Nevel Oy:n myynnin Ardianille. 
Nevel Oy:n tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa ja Virossa olivat osa kauppaa. Kaupan velaton kauppahinta oli 
noin 656 miljoonaa euroa, ja Neova kirjasi Muut-segmenttiin vuoden 2021 ensimmäisen vuosikolmanneksen 
tulokseen noin 507 miljoonan euron verottoman myyntivoiton.  
 
Konserni on muuttanut raportoitavien segmenttien kokoonpanoa siirtämällä tammikuussa 2021 myydyn Nevelin 
liiketoiminnot osaksi Muut-raportointisegmenttiä. Nevelin liikevaihto vertailuvuoden ajankohtana oli 14,8 
miljoonaa euroa ja liiketulos 4,6 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa esitetään yhteenveto myynnin 
yhteydessä Neovan taseesta poistuneista varoista ja veloista sekä toteutuneesta myyntivoitosta. 

 

Myydyt tytäryhtiöosakkeet, Nevel Oy  
 

MEUR   2021 

Aineettomat hyödykkeet   29,6 

Aineelliset hyödykkeet   139,0 

Laskennalliset verosaamiset   0,1 

Vaihto-omaisuus   4,3 

Myyntisaamiset ja muut saamiset   23,2 

Rahat ja pankkisaamiset   11,9 

Varat yhteensä   208,2 

    

Korolliset velat   147,1 

Laskennalliset verovelat    4,1 

Ostovelat ja muut velat   27,9 

Velat yhteensä   179,2 

Myydyt nettovarat   29,0 

    

Saatu vastike   536,5 

Myydyt nettovarat   29,0 

Myyntivoitto   507,5 

    

Rahana saatu vastike   655,9 

Rahavarat   -11,9 

Rahavirtavaikutus   644,1 

 
 
 


