
NEO INDUSTRIAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2014 

Liiketulos nousi positiiviseksi ja operatiivinen nettorahavirta parani edellisvuodesta.

Tammi-kesäkuussa 
-Konsernin liikevaihto oli 42,0 miljoonaa euroa (45,5 miljoonaa) 
-Liiketulos oli 0,6 (-0,7) miljoonaa euroa. Vertailukauden liiketulokseen sisältyy + 0,4 miljoonan euron 
kertaluonteinen tuotto Venäjän liiketoimintojen myynnistä.  
-Kaapelitoimialan liiketulos oli 1,3 (0,3) miljoonaa euroa 
-Katsauskauden tulos oli -0,6 (0,2) miljoonaa euroa  

TOIMITUSJOHTAJA JARI SALO: 

Kaapelitoimialan pohjoismaisen päämarkkinan kokonaismyyntivolyymit olivat hieman edellisvuotta korkeammat. 
Vuoden 2014 ensimmäisellä puolivuotiskaudella kaapelitoimialan liikevaihto oli kokonaisuudessaan kuitenkin 
edellisvuotta alhaisempi, mikä johtuu pääosin Venäjän ja Baltian viime vuotta pienemmistä myyntivolyymeistä.  
Vertailukauden liikevaihdossa on 2,8 miljoonaa euroa keväällä 2013 myytyjen Venäjän tuotantoyhtiöiden 
tuottamaa liikevaihtoa, mikä huomioiden liikevaihdon lasku oli 0,7 miljoonaa euroa. 

Kaapelitoimialan liiketulos oli 1,0 miljoona euroa vertailukautta parempi ja Neo Industrial konsernin liiketulos 
kääntyi positiiviseksi. Tulosparannus johtui edellisvuotta suotuisammasta  tuotesortimentista, tuotannon 
tehostamisesta sekä saavutetuista kustannussäästöistä.   

Katsauskaudella rahoitustuotot olivat 1,3 miljoonaa vertailukauden rahoitustuottoja pienemmät.Vertailukauden 
rahoitustuotot johtuivat pääasiassa kirjatuista avoimista johdannaisista. Lisäksi vertailukaudella oli laskennallisia 
verosaamisia. Katsauskauden tulos oli -0,6 miljoonaa euroa (0,2).  

Kaapelitoimialalle on tyypillistä sesonkiluonteisuus. Sesonki ajoittuu kevät- kesä- ja syyskuukausille. Sesongille 
on ominaista varastojen suurempi taso ja lisäksi factoring- ja kausirahoituksen käyttö on suurimmillaan. 
Tilinpäätöstä 2013 ja vertailukautta pienemmässä omavaraisuusasteessa näkyy sesongin sekä katsauskauden 
tuloksen vaikutus.  

Kaapelitoimialan rahoitus neuvoteltiin ja järjesteltiin alkuvuodesta. Toimialan rahoitus muutettiin pitkäaikaiseksi 
rahoitukseksi poislukien factoring-rahoitus. Samalla sovittiin 2 miljoonan euron käyttöpääomarahoituksesta 
kausivaihtelun rahoittamiseksi. Järjestelyllä on positiivinen vaikutus kaapelitoimialan toimintaedellytyksiin 
markkinoilla.  Maksuvalmius ja rahoitus ovat kuitenkin edelleen erityisen huomion kohteena ja Neo Industrial käy 
aktiivisesti rahoitus- ja maksuehtoneuvotteluita.  

AVAINLUVUT  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS   

Konsernin liikevaihto muodostui kaapelitoimialan liikevaihdosta ollen 42,0 miljoonaa euroa (45,5). 

Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (-0,7). Vertailukauden liiketulos sisältää Venäjän toimintojen myynnistä 
konserniin syntyneen alustavan 0,4 miljoonan euron kertaluontoisen myyntivoiton ennen lopullisia tarkistuksia. 

Katsauskauden tulos oli -0,6 miljoonaa euroa (0,2). Katsauskaudella rahoitustuotot olivat 1,3 miljoonaa 
vertailukauden rahoitustuottoja pienemmät. Vertailukauden rahoitustuotot johtuivat  pääasiassa kirjatuista 
avoimista johdannaisista. Lisäksi vertailukaudella oli laskennallisia verosaamisia. 



TASE JA RAHOITUS 

Kaapelitoimialan rahoitusneuvottelut saatiin  päätökseen ja uusi pitkäaikainen rahoitussopimus allekirjoitettiin 
maaliskuussa. Ratkaisussa korvattiin vanhat lyhytaikaiset lainat pitkäaikaisilla lainoilla ja samalla mahdollistui 
käyttöpääomarahoituksen kasvattaminen kahdella miljoonalla eurolla. Rahoitussopimuksen ehtoihin sisältyy 
kaapelitoimialan taloudellisia kovenantteja. Lisäksi varojen käyttö ja jakaminen edellyttävät rahoittajan 
suostumusta.   

Reka Kaapelin 18,0 miljoonan euron factoring-limiitistä (18,0 miljoonaa euroa 31.12.2013) oli 30.6.2014 käytössä 
14,0 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa 31.12.2013). Reka Kaapelilla aiemmin ollut 6,5 miljoonan euron 
shekkitililimiitti järjesteltiin osana maaliskuun rahoitusratkaisua pitkäaikaiseksi lainaksi.  

Kuitu Finland Oy:n konkurssipesän huhtikuussa 2013 vireille laittama kanne, jossa vaadittiin Neo Industrial Oyj:tä 
maksamaan konkurssiin menneen tytäryhtiö Avilon Fibres Oy:n tehdaskiinteistön kauppaan liittyvä omavelkaisen 
takaussopimuksen kohteena oleva velka kertaluonteisena korvauksena, hylättiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 
17.3.2014. Kanteen vireillelaitettaessa jäljellä ollut 5,0 miljoonan euron velka, lisättynä 
rakennuskustannusindeksillä, erääntyy maksettavaksi vuonna 2010 solmitun sopimuksen alkuperäisen 25 
vuoden maksuaikataulun mukaisesti. Kuitu Finland Oy:n konkurssipesä ei ole jättänyt valituskirjelmää 
määräajassa ja siten Pirkanmaan käräjäoikeuden antama päätös on lopullinen ja lainvoimainen. Käräjäoikeuden 
päätös vastaa Neo Industrialin tulkintaa sopimuksesta eikä siten vaikuta tase-arvoihin.

Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 61,9 (63,8) miljoonaa euroa. 31.12.2013 taseen loppusumma 
oli 47,2 miljoonaa euroa. 

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Kaapelitoimiala 

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 42,0 miljoonaa euroa (45,5). Vertailukauden lukuihin sisältyy 2,8 miljoonaa euroa 
keväällä 2013 myytyjen Venäjän tuotantoyhtiöiden liikevaihtoa.  

Katsauskaudella kaapelitoimialan päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit olivat kokonaisuutena 
hieman edellisvuotta korkeammat. Aluekohtaisia eroja oli kuitenkin paljon. Erityisesti Venäjän ja myös Baltian 
myyntivolyymit olivat edellisvuotta selkeästi alhaisempia. 

Raaka-ainemetalleista alumiinin hinta nousi ja kuparin hinta laski hieman katsauskaudella. Muovien 
maailmanmarkkinahinnat laskivat lievästi. 

Keuruun tehtaalla 2011 tapahtuneen konerikon pitkään kestäneet neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa saatiin 
päätökseen helmikuussa 2014. Vakuutuskorvaus vastasi vuoden 2011 tilinpäätöksessä huomioitua 0,8 miljoonan 
euron varausta. 

Kaapelitoimialan rahoitusneuvottelut saatiin  päätökseen ja uusi pitkäaikainen rahoitussopimus allekirjoitettiin 
maaliskuussa. Ratkaisussa korvattiin vanhat lyhytaikaiset lainat pitkäaikaisilla lainoilla ja samalla mahdollistui 
käyttöpääomarahoituksen kasvattaminen kahdella miljoonalla eurolla. 

Kaapelitoimialan liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa (0,3).  

Osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli katsauskaudella 15,4 (13,9) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 
positiivinen ja vertailukautta parempi. Nestor Cables Oy:n osakkeiden arvo konsernitaseessa on aiempien 
vuosien kumulatiivisista tuloksista johtuen nolla eikä tulososuutta vuoden 2014 tuloksesta ole huomioitu konsernin 
luvuissa. 

INVESTOINNIT 

Katsauskaudella investoitiin yhteensä 0,2 (1,0) miljoonalla eurolla, josta kaapelitoimialalla 0,2 (1,0) miljoonaa 
euroa.  



HENKILÖSTÖ 

Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 238 (299) henkilöä. Konsernin henkilöstömäärä oli 
katsauskauden lopussa 245 (257), josta 242 (244) kuului kaapelitoimialaan.  

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2014 Hyvinkäällä. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden vuodelta 2013. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 
2013 ei makseta osinkoa. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä kulujen korvausperiaatteet. Hallituksen 
vuosi- ja tulospalkkiot päätettiin maksaa noin 40-prosenttisesti yhtiön osakkeilla. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja nimitti hallitukseen  
seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen ja varsinaisiksi 
jäseniksi Matti Lainema, Taisto Riski ja Raimo Valo. Varajäseniä ei valittu. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 
588.076 B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 
kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista.  

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen 
mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia 
B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa 
käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä 
vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla 
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.  

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).  

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.  

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu 
osakepääoma oli 30.6.2014 24 082 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6 020 360 kappaletta. Osakemäärään 
sisältyy 91 727 Neo Industrialin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Omistusosuus vastaa 1,5 % yhtiön 
osakepääomasta ja 1,1 % äänimäärästä. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Neo Industrial Oyj:n B-
osake (NEO1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Oy:n päälistalla. 



Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-kesäkuussa yhteensä 207 383 kpl (255 563),
mikä vastasi 3,5 prosenttia (4,2) osakkeiden määrästä. Osakkeen hinta 30.6.2014 oli 0,65 euroa (0,89) ja 
katsauskauden keskimääräinen kurssi 0,73 euroa (1,04). Tammi-kesäkuun alin kurssinoteeraus oli 0,61 euroa
(0,50) ja ylin 0,86 euroa (1,90). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli 30.6.2014 pörssikurssilla arvostettuna 3,9 
miljoonaa euroa (5,3). 

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 

Neo Industrial ei käyttänyt valtuutustaan hankkia omia osakkeita. 

KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin kokonaan omistamat tytäryhtiöt 
Novalis Oyj ja Alnus Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Neo Industrial Oyj:n kotipaikka on Hyvinkää.  

Katsauskauden lopussa Neo Industrialilla oli 11 782 osakkeenomistajaa (12 107). Yhtiön suurimman 
osakkeenomistajan Reka Oy:n omistusosuus oli 50,76 % osakkeista ja 65,77 % äänistä. Neo Industrial Oyj on 
siten osa Reka-konsernia. Reka Oy:n kotipaikka on Juupajoki. 

Kesäkuun lopussa kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli 59,97 % 
osakkeista ja 72,17 % äänistä. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä 
määräysvaltayhteisöjensä kautta 30.6.2014 yhteensä 2 981 674 kpl (2 967 173) Neo Industrialin B-osakkeita.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT  

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan 
markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin viimeisimmän tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan  
kehitykseen. Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne muodostaa riskin konsernin 
rahoituksen järjestämisessä. 

Neo Industrialin maksuvalmiustilanne on kireä. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiö tehostaa käyttöpääoman 
hallintaa  ja neuvottelee muutoksia maksuehtoihin sekä sopimuksiin.                           

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja 
valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana 
tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen 
toimitusajan varmistamiseksi. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT 

Kaapelitoimiala heikkeni vuoden 2013 aikana. Rakentamisen piristymistä Suomessa ja Ruotsissa ei ole vielä 
näköpiirissä, mutta ainakin osan siirtyneistä projekteista uskotaan toteutuvan vuonna 2014. Lisäksi 
sähköverkkoyhtiöt ovat kasvattaneet maakaapelointi-investointeja sähkön jakeluvarmuuden parantamiseksi. 
Kaapelitoimialan liikevaihdon uskotaan kasvavan vuodesta 2013 ja liiketuloksen olevan positiivinen.  

Maksuvalmius ja kasvun rahoittaminen ovat edelleen erityisen huomion kohteena. Käynnissä olevien rahoitus- ja 
maksuehtoneuvottelujen lisäksi tehostamme varastojen kiertoa ja vapautamme pääomia eri omaisuuseristä.  

Hyvinkäällä 31.7.2014 

Neo Industrial Oyj 
Hallitus 

Lisätietoja: 
Jari Salo, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9196 
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9192 



KONSERNIN TULOSLASKELMA 



KONSERNIN TASE (IFRS) 



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) 

Kirjainkoodien selitykset: 

A Osakepääoma 
B Ylikurssirahasto 
C Vararahasto 
D Omat osakkeet 
E Muuntoerot 
F Muu vapaa pääoma 
G Kertyneet voittovarat 
H Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
I Määräysvallattomien omistajien osuus 
J Oma pääoma yhteensä 



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) 

LIITETIEDOT 

Laadintaperiaatteet 

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n osavuosikatsausta koskevien vaatimusten 
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013.  

Konserni noudattaa seuraavia 1.1.2014 voimaantulleita tai muutettuja IAS/IFRS-standardeja ja tulkintoja: 

� IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja siihen tehdyt muutokset  

� IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja siihen tehdyt muutokset 

� IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ja siihen tehdyt muutokset 

Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut olennaista vaikutusta raportoituun tulokseen tai taloudelliseen 
asemaan. 



SEGMENTTIRAPORTOINTI 



Kaapelitoimialan suurimmat asiakaskonsernit olivat Onninen, Sonepar, Rexel ja Nokia Solutions ja Networks Oy,
joista kunkin osuus liikevaihdosta oli yli kymmenen prosenttia.  

Muut tuotot  

Muut kulut 

Aineellisten hyödykkeiden muutokset 

Muut vuokrasopimukset 

1 000 euroa 1-6/2014 1-6/2013

Saadut avustukset 30 38

Vuokratuotot 51 49

Venäjän toimintojen myynti 0 410

Muut tuotot 103 58

Yhteensä 184 554

1 000 euroa 1-6/2014 1-6/2013

Kirjanpitoarvo kauden alussa 12 281 18 861

Investoinnit 213 865

Vähennykset -5 -7 177

Poistot -576 -1 265

Muuntoerot -1 625

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 912 11 910

1 000 euroa 2014 2013

Yhden vuoden kuluessa 1 893 1 415

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 0 424

Yhteensä 1 893 1 839



Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset 

Maksusitoumukset 

Factoring-luoton vakuutena ovat myyntisaamiset, joita 30.6.2014 oli 16,4 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa 
31.12.2013). Factoring-luotto 30.6.2014 oli 14,0 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa 31.12.2013). 

Investointisitoumukset 

Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 30.6.2014 olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,4 
miljoonaa euroa 30.6.2013) 

Voimassa olevat johdannaissopimukset 

Lähipiiritapahtumat 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt, Reka-konserniin kuuluvat muut yhtiöt, hallituksen jäsenet, 
konsernin johtoryhmä, joka koostuu toimitusjohtajasta ja talousjohtajasta sekä yritykset, joilla on omistuksellinen 
yhteys yhtiön määräysvaltaa käyttävän omistajan kautta tai jotka johdon tai hallituksen jäsenten kautta kuuluvat 
lähipiiriyhtiöihin. 

Neo Industrial Oyj ja sitä kautta Neo Industrial -konserni kuuluu Reka-konserniin. Reka Oy:n osuus Neo Industrial 
Oyj:n osakepääomasta on 50,76 % ja äänivallasta 65,77 %.  

Liiketoimet lähipiirin kanssa 

Liiketoimet Reka-konsernin kanssa 



Muissa saamisissa on yhteensä 0,4 miljoonaa euroa  (31.12.2013: 0,6 ) konsernin ostamia diskontattuja vuokra- 
ja kauppahintasaamisia osana konsernin rahavarojen sijoitustoimintaa. 

Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala on Reka Oy:n Keuruun ja Riihimäen tehtaissa vuokralaisena. Lisäksi 
Reka-konserniin kuuluvassa alakonsernissa hyödynnetään Reka-konsernitasoisia talous- ja tukijärjestelmiä sekä 
näihin liittyviä virtuaalipalvelin- ja lisenssiratkaisuja. Keväällä 2012 todettiin, että Reka-konserniin kuuluvan yhtiön 
ollessa vuokranantajana voidaan varmistaa kaapelitoimialalle vuokratilojen jatkuvuus riippumatta 
vuokrasopimuksen kestoajasta. Reka Kaapeli Oy:n aloitteesta vuokrasopimuksiin tehtiin muutokset, joiden myötä 
vuokrasopimusten IFRS-käsittely muuttui (poistuivat rahoitusleasingeistä). Yhtiö on todennut, että mikäli 
asianomaiset kiinteistöt siirtyvät kolmannelle osapuolelle, tulee Reka Kaapeli Oy:n neuvotella toiminnan turvaavat 
vuokraehdot mahdollisessa muutosvaiheessa. 

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa  

Myynnit Nestor Cables Oy:lle 30.6.2014 olivat 22 tuhatta euroa (30.6.2013 0 euroa) ja ostot 2 tuhatta euroa 
(30.6.2013 0 euroa). Saamiset kauden lopussa olivat 2 tuhatta euroa (30.6.2013 0 euroa) ja velat kauden lopussa  
0 euroa (30.6.2013 0 euroa). 

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa 

Muu lähipiiri koostuu yrityksistä, joilla on omistuksellinen yhteys yhtiön määräysvaltaa käyttävän omistajan kautta 
tai jotka johdon tai hallituksen jäsenten kautta kuuluvat lähipiiriyhtiöihin. 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI) % 

= Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut/ 
[Taseen loppusumma - pakolliset varaukset ja korottomat 
velat] (keskimäärin) 

x 100 

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus / 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

x 100 

Tulos/osake (EPS), 
euroa 

= Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos/  
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin) 

Oma pääoma/osake, 
euroa 

= Oma pääoma - määräysvallattomien omistajien osuus/  
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia 
arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja 
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu 
vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja 
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista 
kannanotoista.  

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava 
tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten 
muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden 
kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat 
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet 
kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-
alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. 


