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NEO INDUSTRIAL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 
Neo Industrial Oyj:n viimeinen vuosineljännes ja vuosi 2010 
 
Vertailuluvuissa edellisvuoden vastaavan ajanjakson tieto, ellei toisin ilmoiteta. 
 
YHTEENVETO VUODESTA 2010 
- Neomarkasta Neo Industrial Oyj 
- Konserni muuttunut teolliseksi monialayhtiöksi: kaksi uutta toimialaa Pientaloteollisuus (Finndomo) 
alkaen Q2:lla ja Viskoosikuidut (Avilon) alkaen Q3:lla.  
- Konsernin liikevaihto oli 83,4 (69,1) miljoonaa euroa, joka muodostui Kaapelitoimialan liikevaihdosta. 
Koko vuoden tulos jäi tappiolliseksi -10,6 (-3,9) miljoonaa euroa pääasiassa Viskoosikuidut-toimialan 
perustamisen eli Avilonin tehtaan käynnistämiskulujen vuoksi. 
- Kaapelitoimialan liikevaihto vuonna 2010 oli 83,4 (69,1) miljoonaa euroa. Liiketulos jäi -2,9 (-4,1) 
miljoonaa euroa tappiolliseksi. Riihimäen tehtaalla kesäkuussa sattunut testauslaiterikko vaikutti sekä 
toimialan myyntiin että kannattavuuteen – asiasta vireillä 3,1 miljoonan euron vakuutuskorvaushakemus. 
Toimialan kannattavuus koheni kuitenkin vuoden kolmannella neljänneksellä positiiviseksi. 
- Viskoosikuidut-toimialalla ei ollut vielä vuonna 2010 liikevaihtoa. Avilonin tuotannon käynnistämisen 
kertaluonteiset, pääosin vuodelle 2010 kirjattavat kulut olivat 6,7 miljoonaa euroa.  
- Pientaloteollisuus-toimiala eli Finndomo kasvatti liikevaihtoaan touko-joulukuussa 28,2% 93,0 (72,6) 
miljoonaan euroon. Finndomon touko-joulukuun tulos jäi kuitenkin tappiolliseksi korkean kulurakenteen 
vuoksi. Neo Industrialin osuus tappiosta oli -1,3 miljoonaa euroa.  
 
YHTEENVETO VIIMEISESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 2010 
- Konsernin liikevaihto oli 23,7 (16,4) miljoonaa euroa, joka muodostui Kaapelitoimialan liikevaihdosta. 
Liiketappio, -6,7 (-2,7) miljoonaa euroa, syntyi pääosin Viskoosikuidut-liiketoiminnan 
käynnistämiskuluista. 
- Kaapelitoimiala kasvatti liikevaihtoaan edellisvuotisesta 23,7 (16,4) miljoonaan euroon, mutta sen 
viimeinen neljännes jäi -0,3 (-2,4) miljoonaa euroa tappiolliseksi. 
- Viskoosikuidut-toimialalla ei ollut liikevaihtoa vielä viimeisellä vuosineljänneksellä. Avilonin tuotannon 
käynnistämisen kulut, 6,7 miljoonaa euroa, kirjattiin neljännelle neljännekselle. Tuotannon joulukuulle 
suunniteltu käynnistyminen siirtyi tammikuun 2011 alkuun raaka-aineen saatavuusongelmien vuoksi.  
- Pientaloteollisuus-toimialan liikevaihto oli 39,6 (30,1) miljoonaa euroa, kasvua 31,5 %. Neo Industrialin 
osuus Finndomon viimeisen vuosineljänneksen tappiosta oli 0,6 miljoonaa euroa. 
 
Toimitusjohtaja Markku E. Rentto: 
- Vuosi 2010 oli Neo Industrialille muutoksen vuosi. Monialayhtiöksi muuttuminen ja uusien 
liiketoimintojen haltuunotto vaatii paljon hallitukselta ja johdolta. Vaikka rahoitustilanne on kireä, niin 
kaikkien Neon liiketoimintasegmenttien tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. 
 
Viskoosikuidut-toimialan käynnistämispanostukset on tehty, tuotanto on vauhdissa ja markkinat 
vaikuttavat otollisilta. Voimme siis odottaa Avilonilta hyviä tuloksia jo tänä vuonna. Liikevaihdon nopea 
kasvu on koko Avilonin toiminnalle positiivinen haaste. On ollut mukava nähdä, että kun asiakkaamme 
käyvät Valkeakoskella, he toteavat Avilonin palonkestävän kuidun olevan edelleen maailmanmarkkinan 
vertailutasoa. Näistä odotuksista on hyvä ponnistaa.  
 
Kaapelitoimialan vaikeudet ovat takanapäin. Venäjän kasvu oli merkittävää edellisvuotisesta, joskaan ei 
niin voimakasta kuin odotimme. Tänä vuonna kaikilla markkinoilla, myös Venäjällä, on luvassa nousua. 
Kaapelitoimialaan tehdyt investoinnit ja uudelleenjärjestelyt luovat edellytykset Reka Kaapelin 
tuotantovolyymin merkittäviin lisäyksiin.  
 
Pientaloteollisuutta tukee niin ikään vireä markkina Suomessa ja Ruotsissa sekä energiamääräysten 
muutos. Uskomme myös viennin vahvaan kasvuun Baltiaan ja Venäjälle. Finndomon toiminnan 
uudelleenfokusointi sekä uudet tuotteet antavat aihetta positiivisiin odotuksiin kuluvana vuonna. 
 
UUSI NIMI 
 
Neomarkka on muuttanut muotoaan strategiansa mukaisesti teolliseksi konserniksi, minkä johdosta 
hallitus ehdotti yhtiölle uutta nimeä - Neo Industrial. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 13.10.2010 
hallituksen ehdotuksen yhtiön nimen muuttamisesta. Uusi nimi rekisteröitiin 25.10.2010.    
 



UUDET SEGMENTIT 
 
Neo Industrial Oyj teki vuonna 2010 investointeja, joiden myötä konsernille syntyi Kaapelitoimialan 
rinnalle kaksi uutta taloudellisen raportoinnin segmenttiä, Pientaloteollisuus-toimiala toukokuusta 2010 
alkaen sekä Palonkestävä kuitu -toimiala syyskuusta 2010 alkaen.  
 
Koska Pientaloteollisuus-segmenttiin kuuluva Finndomo on osakkuusyhtiö, huomioidaan se 
tuloslaskelmassa rivillä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Rivi sisältää Neo Industrialin osuuden 
Finndomon IFRS-muunnetusta touko-joulukuun tuloksesta sekä osakkuusyhtiöhankinnan kauppahinnan 
allokoinnista syntyvät kirjaukset. Finndomon liikevaihto ja liikevoitto eivät siten sisälly Neo Industrialin 
liikevaihto- ja liikevoittolukuihin. Koska Pientaloteollisuus muodostaa kuitenkin uuden segmentin, 
Finndomosta kerrotaan laajemmin kuin vain tuloslaskelmassa. 
 
Palonkestävä kuitu -toimialan nimeä muutettiin vuoden 2011 alussa kuvastamaan segmentin toimintaa 
paremmin. Segmentin nimi on nyt Viskoosikuidut. Nimenmuutoksella ei ole vaikutusta segmentin 
raportointilaajuuteen. 
 
AVAINLUVUT 
 

 10–12/2010 10–12/2009 1–12/2010 1–12/2009 
Liikevaihto, milj. euroa josta 23,7 16,4 83,4 69,1 

- Kaapelitoimiala 23,7 16,4 83,4 69,1 

- Viskoosikuidut 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Muut toiminnot ja eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liikevoitto, milj. euroa josta -7,2 -2,7 -11,0 -5,4 

- Kaapelitoimiala -0,3 -2,4 -2,9 -4,1 

- Viskoosikuidut -6,4 0,0 -6,7 0,0 

- Muut toiminnot ja eliminoinnit -0,5 -0,3 -1,4 -1,3 

Tilikauden tulos, milj. euroa -5,3 -1,4 -10,6 -3,9 

Tulos/osake, euroa -1,06 -0,25 -1,76 -0,65 

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)   
-12,7 % -3,0 % 

Omavaraisuusaste, %   
31,7 % 47,4 % 

 
KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS 2010 
 
Neo Industrial -konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 83,4 (69,1) miljoonaa euroa. Koko vuoden tulos jäi 
tappiolliseksi -10,6 (-3,9) miljoonaa euroa. Merkittävin syy tappiolliseen tulokseen on Viskoosikuidut-
toimialan perustaminen eli Avilonin tehtaan käynnistäminen ja käynnistymisen siirtyminen joulukuulta 
tammikuun alkuun. Yhteensä 6,7 miljoonan euron kertaluonteiset käynnistämiskulut rasittivat konsernin 
tulosta voimakkaasti. Vuoden 2010 alku oli kaapelitoimialalle edelleen vaikea, ja konsernin liiketappiosta 
2,9 miljoonaa euroa syntyi Kaapeliliiketoiminnasta.  
 
SEGMENTIT 
 
Kaapeli 
 
Kaapelitoimialan myynti kasvoi vuonna 2010. Toimialan liikevaihto vuonna 2010 oli 83,4 (69,1) miljoonaa 
euroa, kasvua 21 %, ja loka-joulukuussa 23,7(16,4) miljoonaa euroa, kasvua 45 %. Liiketulos jäi koko 
vuodelta -2,9 (-4,1) miljoonaa euroa tappiolliseksi. Toimialan syys-joulukuun tulos oli -0,3 (-2,4) miljoonaa 
euroa. Vuosi oli kokonaisuutena kaapelitoimialalle vaikea, joskin kaapelimarkkinat piristyivät hiljaisen 
alkuvuoden jälkeen ja toimialan kannattavuus koheni kolmannella neljänneksellä. 
 



Riihimäen tehtaalla kesäkuussa sattunut testauslaiterikko vaikutti sekä toimialan myyntiin että 
kannattavuuteen merkittävästi. Kesäkuusta käytännössä lokakuuhun asti kestäneen konerikon 
aiheuttama vahinko on arviolta 3,1 miljoona euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa on huomioitu toimialan 
heinä-syyskuun tuloksessa keskeytysvakuutuskorvauksen muodossa. Vakuutusasian käsittely oli vuoden 
lopussa kesken.  
 
Kaapelitoimialalle koitui lisäksi tilikauden aikana yhteensä 0,8 miljoonan euron kulut tuotannon 
uudelleenjärjestelyistä Suomessa.  
 
Suomen kaapelimarkkina kärsi erityisesti alkuvuonna laskusuhdanteen aiheuttamasta rakentamisen 
hitaudesta ja teollisuuden projektien puutteesta. Reka Kaapeli jatkoikin edellisvuonna aloittamiaan 
säästö- ja tehostamistoimenpiteitä. Kesällä 2010 päättyivät kaikkia Suomen tehtaita koskevat yt-
neuvottelut, joissa päädyttiin lomautuksiin ja 15 henkilön irtisanomiseen. Rakentamisessa käytetyn 
kaapelin kysyntä piristyi vuoden toisella puoliskolla, jolloin myös sähkötukkumarkkina kasvoi.  
 
Muiden Pohjoismaiden kaapelimarkkinat paranivat vuoden 2010 loppua kohden edellisvuotisesta. 
Venäjän kaapelimarkkinat piristyivät, samoin Baltiassa Viron ja Liettuan markkinat. Reka Kaapelin myynti 
Venäjällä kasvoi edellisvuodesta, joskin Riihimäen konerikko vaikutti myös Suomesta Venäjälle tehtäviin 
toimituksiin. Venäjän toimintoja sopeutettiin katsauskaudella rakenneuudistuksella, jonka myötä kahden 
Podolskissa sijaitsevan tehtaan hallinto keskitettiin yhteen. Erikoiskaapeleita öljy- ja kaasuteollisuuden 
sekä ydinvoimaloiden käyttöön valmistavan venäläisen osakkuusyhtiön, Expokabelin, myynti oli 
katsausvuonna hyvällä tasolla.  
 
Raaka-ainehinnat toivat Reka Kaapelin vuoteen merkittävän lisähaasteen, kun sekä alumiinin että 
erityisesti kuparin hinta nousi rajusti. Kuparin hinta nousi vuoden lopussa kaikkien aikojen korkeimpaan 
noteeraukseensa, ja sen saatavuuskin on paikoin haastavaa. Reka Kaapeli pyrkii hallitsemaan tilannetta 
suojauksilla ja käyttöpääoman hyvällä hallinnalla. Kireässä kilpailutilanteessa metallien ja muovin rajua 
hinnannousua oli kuitenkin vuonna 2010 vaikea siirtää tuotteiden hintoihin. Reka Kaapelin vahvuudet 
olivat hintajohtajuuden sijaan joustavat toimitukset ja hyvä asiakaspalvelu. 
 
Kuparin hinnannousuun sopeutuminen vaikutti erityisesti Reka Kaapelin Keuruun tehtaalla, jonka 
asennuskaapelituotteista noin 90% on kuparipohjaisia. Parantaakseen palveluaan Reka Kaapeli siirsi 
vuonna 2010 kuparilanganvetotoimintonsa Hyvinkäältä Keuruulle, missä langanvetoprosessi on 
olennainen osa asennuskaapelien valmistusta. Keuruun tehdasta laajennettiin langanvetolaitteita varten, 
ja valmistus uudella prosessilla alkoi onnistuneesti maaliskuussa. Keuruun tehdas palvelee kasvavia 
rakentamisen tarpeita nyt entistä tehokkaammin. Reka Kaapeli aloitti vuoden lopussa myös projektin 
alumiinilanganvetotoiminnon siirtämiseksi Hyvinkäällä tehtaasta toiseen sekä Riihimäelle. Tämä 
tuotannon uudelleenjärjestely saadaan valmiiksi talvella 2011, josta koituu arviolta 0,3 miljoonan euron 
kulut vuoden 2011 ensimmäiselle neljännekselle. 
 
Kaapelitoimiala oli Venäjän toimintojensa suhteen uudelleenarvioinnin edessä vuonna 2010 Venäjän 
päätettyä poistaa metallien tullivapauden. Osa Venäjän tehtaiden raaka-aineista on tuotu jalostettaviksi 
Suomen tehtaille ja viety takaisin Venäjälle viimeistelyä varten. Tullivapauden poistumisen johdosta 
Kaapelin toimintamalli Venäjällä muuttunee kuluvana vuonna. 
 
Reka Kaapelin Hyvinkään ja Keuruun tehtaiden kapasiteetti oli kesästä lähtien tehokkaassa käytössä. 
Keski- ja suurjännitekaapelia valmistavan, kesäkuussa tapahtuneesta konerikosta kärsineen Riihimäen 
tehtaan toimituskyky palautui vasta lokakuun puolessavälissä. Riihimäen tehtaan toimitusvarmuus parani 
kuitenkin loppuvuonna. Neo Industrial investoi Riihimäen tehtaan laajennukseen vuonna 2008, ja 
modernin tehtaan kapasiteetti ja kyky palvella nopeastikin kasvavaa markkinaa ovat erinomaiset. 
 
Toimialaan kuuluvan osakkuusyhtiön, tietoliikenne- ja valokaapeleita valmistavan Nestor Cables Oy:n 
liikevaihto kasvoi katsausvuonna voimakkaasti, 45 prosenttia, ja oli 29,0 (19,9) miljoonaa euroa. Nestorin 
katsauskauden tulos jäi kuitenkin tappiolliseksi. Kannattavuutta rasittivat runsaslumisen talven aiheuttama 
heikko viimeinen neljännes sekä yhtiön tuotekehityspanostukset. Raaka-aineena käytettyjen polymeerien 
voimakasta hinnannousua ei myöskään saatu täysin siirrettyä tuotteiden hintoihin.  
 
Viskoosikuidut 
 
Neo Industrialille syntyi uusi Viskoosikuidut-segmentti syyskuussa 2010, kun konserni osti vuonna 2008 
konkurssiin haetun Kuitu Finland Oy:n konkurssipesältä Valkeakoskella sijaitsevan tuotantolaitoksen. 10 



miljoonan euron kauppahintaan sisältyivät tehtaan kiinteistöt vuokrasopimuksineen, irtaimisto ja 
immateriaalioikeudet.  
 
Tuotemerkkinsä mukaan Avilon Oy:ksi nimetyn yhtiön operatiivinen toiminta käynnistyi syksyllä. Suureksi 
osaksi Kuidun entisistä osaajista koostuvaa henkilöstöä yhtiössä oli vuoden lopussa 135. Lisäksi 
tuotantolaitos työllisti noin 80 alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä.  
 
Avilon valmistaa sekä tavallista viskoosikuitua että palonkestävää viskoosikuitua. Palonsuojakuitua 
tarvitaan yhä enemmän esimerkiksi kotien, toimistojen ja kulkuneuvojen kalusteissa. Tavallista 
viskoosikuitua myydään arviolta eniten Kiinaan siinä, missä palonsuojakuidun päämarkkina on 
Yhdysvallat.  
 
Avilonin tehtaan oli tarkoitus käynnistyä joulukuussa, mutta ylösajo siirtyi kuidun pääraaka-aineena 
käytetyn liukosellun saatavuuden vaikeuduttua.  
 
Avilonin tämänhetkinen kapasiteetti on noin 30 000 tonnia kuitua vuodessa. Valkeakosken tehtaalla on 
käytössä yksi linja, ja kysynnän kasvaessa Avilon voi käynnistää kohtuullisin investoinnein toisen 
olemassa olevan linjan. Tehtaan aiempaan toimintaan ja Neo Industrialin omien arvioiden perusteella 
Avilonin on mahdollista saavuttaa yhden linjan kapasiteetilla vuonna 2011 noin 80 miljoonan euron 
liikevaihto.  
 
Viskoosikuidut-toimialan toiminnan käynnistämisen kustannukset on kirjattu kuluiksi. Vuoden loppuun 
mennessä käynnistämiskuluja ja käynnistämisen tammikuulle 2011 siirtymisestä johtuvia kuluja oli 
syntynyt 6,7 miljoonaa euroa, ja segmentin liiketappio oli 6,7 miljoonaa euroa. Kustannukset kohdistuivat 
pääasiassa viimeiseen neljännekseen. Toiminnan käynnistämiseen liittyviä kuluja on odotettavissa 
jossain määrin myös vuodelle 2011. 
 
Pientaloteollisuus 
 
Neo Industrial investoi huhtikuussa 2010 30 % osuuteen pientalotoimittaja Finndomo Oy:stä. Finndomo 
on Pohjoismaiden johtava puurakenteisten pientalojen valmistaja. Sen tuotemerkit Suomessa ovat 
FinndomoKoti, Omatalo ja Kotitalo sekä Ruotsissa Hjältevadshus ja Modulenthus. 
 
Finndomon liikevaihto oli touko-joulukuussa 93,0 (72,6) miljoonaa euroa, kasvua 28,2 %, ja loka-
joulukuussa 39,6 (30,1) miljoonaa euroa, kasvua 31,5 %. Liikevaihdon kasvusta ja käyttökatteen 
paranemisesta huolimatta Finndomon vuoden tulos jäi tappiolliseksi korkean kulurakenteen vuoksi. Neo 
Industrialin osuus yhtiön touko-joulukuun tappiosta oli 1,3 miljoonaa euroa. Finndomon tappio kuitenkin 
pieneni merkittävästi edellisvuotisesta. Yhtiö on tehostanut toimintojaan ja karsinut kiinteitä kulujaan, 
mutta osa toimenpiteiden vaikutuksista näkyy vasta vuonna 2011. Finndomo jatkaa tehostamistoimiaan 
edelleen. 
 
Pientalomarkkinoiden piristyminen näkyi Finndomon saamien tilausten määrässä erityisesti Suomessa, ja 
yhtiön markkinaosuus nousi hieman. Yhtiön markkinaosuus kasvoi myös Ruotsissa, mutta Ruotsin 
toimintojen kannattavuus pysyi heikkona. Finndomo on kuluttajamyynnin lisäksi Suomen johtava 
toimittaja myös aluerakennusprojekteissa. Finndomo aloitti kesällä 2010 Myllykylä-projektin ensimmäisen 
yhtiön rakentamisen ja myynnin. Asuntoja Helsingin Myllypurossa sijaitsevalle alueelle nousee kaikkiaan 
125 kpl, joista ensimmäiset 13 asuntoa valmistuivat neljännellä kvartaalilla.  
 
Finndomon Hartolassa ja Sonkajärvellä sijaitsevien talotehtaiden kapasiteetti oli katsausvuonna hyvässä 
käytössä. Ruotsin kolmesta tehtaasta yksi suljettiin toistaiseksi, ja Hjältevadin sekä Hässleholmin 
tehtaissa tehtiin tuotannon optimointitoimenpiteitä, mikä mahdollisti yksinkertaisten perinnetalojen 
tuotannon keskittämisen Hjältevadiin ja muiden talojen valmistamiseen Hässleholmiin.  
 
Finndomo käyttää osassa valmistalojaan alapohjan koneellista kuivausratkaisua, jonka toimivuutta 
kyseenalaistettiin julkisuudessa syksyllä 2010. Tässä yhteydessä muutamaan Finndomon toimittamaan 
valmistaloon kohdistui home-epäilyjä. Finndomo tarjosi valmistaloasiakkailleen mahdollisuutta käyttää 
asiantuntija-apua asunnon alapohjan kunnon tarkastamisessa. Tarkastukset olivat vuoden lopussa vielä 
kesken, ja Finndomo tiedottaa tuloksista niiden valmistuttua.  
 
MUUT TILIKAUDEN TAPAHTUMAT  
 



Neo Industrial sijoitti huhtikuussa 30% osuuteen pientalovalmistaja Finndomosta, josta tuli konsernin 
Pientaloteollisuus-segmentti. 
 
Neo Industrial tiedotti huhtikuussa työntekijöitä koskevien yt-neuvottelujen alkamisesta tytäryhtiössään 
Reka Kaapelissa. Yt-neuvottelut alkoivat 9.4.2010, ja päättyivät 24.5.2010 15 henkilön irtisanomiseen ja 
lomautuksiin. Reka Kaapeli sopeutti näin liiketoimintaansa heikentyneeseen markkinatilanteeseen. 
 
Kesäkuussa Neo Industrial tiedotti neuvottelevansa mahdollisuudesta sijoittaa erikoiskuituliiketoimintaan. 
Heinäkuussa asiasta tehtiin aiesopimus, jonka Kuitu Finlandin velkojainkokous hyväksyi elokuussa. 
9.9.2010 Neo Industrial hankki omistukseensa Kuitu Finlandin tuotantolaitoksen kiinteistöineen, 
irtaimistoineen ja vuokrasopimuksineen 10 miljoonan euron kauppahintaan, ja ryhtyi käynnistämään 
Avilon Oy:ksi nimetyn yhtiön operatiivista toimintaa ja tuotantoa.  
 
Elokuussa Neo Industrial ilmoitti tytäryhtiönsä Reka Kaapelin toimitusjohtajan vaihdoksesta. Neo 
Industrialin toimitusjohtaja Markku E Rentto ryhtyi hoitamaan Reka Kaapelin toimitusjohtajan tehtävää 
oman toimensa ohella 1.9.2010. Reka Kaapelin toimitusjohtaja Jorma Leskinen jäi eläkkeelle vuoden 
2010 lopussa. Suunnitelmissa on rekrytoida Reka Kaapelille uusi toimitusjohtaja vuoden 2011 aikana. 
 
Neomarkka muutti nimensä Neo Industrialiksi lokakuussa. Ylimääräisen yhtiökokouksen 18.10.2010 
hyväksymä uusi nimi kuvastaa entistä paremmin teolliseksi monialakonserniksi muuttunutta yhtiötä. 
 
Marraskuussa yhtiö kertoi Avilonin tuotannon käynnistymisen viivästyvän. Käynnistyminen olisi ollut 
mahdollista jo joulukuussa 2010, mutta koska pääraaka-aineena käytetyn liukosellun saatavuutta ei voitu 
varmistaa, siirtyi käynnistyminen tammikuulle 2011. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Avilon Oy:n tuotanto käynnistyi 13.1.2011, kun liukosellutoimitukset oli voitu turvata. Ensimmäinen erä 
viskoosikuitua valmistui kiinalaiselle asiakkaalle tammikuun 2011 puolivälissä. Liukosellukapasiteettia on 
rakenteilla lisää mm. Ruotsiin ja Kanadaan, joten raaka-aineen saatavuus helpottunee tänä vuonna. Neo 
Industrial tiedotti viiveestä 18.11.2010 ja käynnistymisestä 12.1.2011. Avilon sopi tammikuun lopussa 
koko siihenastisen tuotantonsa myymisestä. Ensimmäisten tilausten kokonaisarvo oli 2,7 miljoonaa 
euroa. Neo Industrial tiedotti asiasta 25.1.2011. 
 
Avilon ryhtyi tammikuussa testaamaan VTT:n lisensoimaa teknologiaa, joka poistaisi rikkihiilen käytön 
tarpeen viskoosikuituprosessista. Neo Industrial tiedotti asiasta 19.1.2011. 
 
Finndomo yhdisti tammikuussa 2011 Ruotsissa toimivat tuotemerkkinsä yhden sateenvarjobrandin, 
FinndomoHemin, alle. Ruotsin kaksi myynti- ja markkinointiorganisaatiota yhdistettiin yhteen 
organisaatioon, joka tukee kolmea tuoteperhettä. 
 
Avilon sopi helmikuussa suomalaisen monialayhtiö Bernerin kanssa natriumsulfaattitoimituksista. 
Viskoosikuitutuotannon sivutuotteena syntyvän natriumsulfaatin myynti tuo Avilonille noin miljoonan euron 
lisäliikevaihdon vuosittain tehtaan käydessä yhdellä linjalla. Neo Industrial tiedotti asiasta 9.2.2011. 
 
TILINPÄÄTÖS 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konsernin 
liikevaihto (IFRS) päättyneellä tilikaudella oli 83,4 (69,1) miljoonaa euroa. Konsernitulos (IFRS) osoittaa 
tappiota 10,6 (-3,9) miljoonaa euroa. 
 
KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (IFRS) 
 
  2010 2009 2008 
Liikevaihto, miljoonaa euroa 83,4 69,1 116,6 
Liikevoitto, % liikevaihdosta -13,2 -7,8 -1,3 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, MEUR -1,3 -0,2 -0,8 
Oman pääoman tuotto, % neg. neg. neg. 
Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. neg. neg. 
Omavaraisuusaste, % 31,7 47,4 47,8 
Tulos/osake, euroa -1,76 -0,65 -0,84 



 
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO 
 
Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2010 yhteensä 381 127 kpl (278 431 
kpl), mikä vastasi 6,3 prosenttia (4,7 %) osakkeiden määrästä ja 2,5 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). 
Osakkeen hinta 31.12.2010 oli 5,60 euroa (6,85) ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 6,32 euroa. 
Vuoden alin kurssinoteeraus oli 5,40 euroa (4,45)ja ylin 8,20 euroa (6,85). 30.12.2010 yhtiön kaikkien 
osakkeiden arvo pörssikurssilla arvostettuna oli 33,3 miljoonaa euroa (40,7 milj. euroa). 
 
KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin kokonaan omistamat 
tytäryhtiöt Novalis Oyj, Alnus Oy sekä Carbatec Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Emoyhtiön kotipaikka on 
Hyvinkää. Carbatec Oy on Avilon Oy:n emoyhtiö.  
 
31.12.2010 Neo Industrialilla oli 12 453 osakkeenomistajaa. 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 Hyvinkää. 
 
Vuoden päättyessä kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli 61,4 % 
osakkeista ja 73,1 % äänistä. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan 
sekä määräysvaltayhteisöjensä kautta 31.12.2010 yhteensä 2 957 017 kpl Neo Industrialin B-osakkeita. 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien osakkeiden 
yhteenlaskettu osakepääoma oli vuoden 2010 lopussa 24 082 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 
6 020 360 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 92 727 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 osakkeet 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Yhtiön osakepääoma (euroa) 24 082 000 24 082 000 24 082 000 
A-osakkeet (20 ääntä/osake) 139 600 139 600 139 600 
B-osakkeet (1 ääni/osake) 5 880 760 5 880 760 5 880 760 
Yhteensä 6 020 360 6 020 360 6 020 360 
Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet 92 727 61 407 0 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 
 
Neo Industrial käytti katsausvuonna yhtiökokousten (10.6.2009 ja 9.6.2010) antamaa valtuutusta omien 
osakkeiden hankintaan. Omia osakkeita hankittiin vuoden aikana yhteensä 31 320 B-osaketta 
hankintahintaan 217 319,65 euroa. Hankittujen osakkeiden arvo oli 31.12.2010 pörssikurssilla laskien 175 
392 euroa. Yhtiön hankkimien omien B-sarjan osakkeiden määrä oli 31.12.2010 yhteensä 92 727 
kappaletta.  
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Konsernin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa 
2009). Nämä Kaapelitoimialan panostukset on kirjanpidossa huomioitu kuluina. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 539 työntekijää (484 vuonna 2009). Vuoden 
2010 lopulla konsernin henkilöstömäärä oli 614 työntekijää (502 vuoden 2009 lopulla), josta 476 (499 
vuonna 2009) kuului Kaapelitoimialaan, 135 Viskoosikuidut-toimialaan ja kolme konsernihallintoon. 
Konsernin suoriteperusteisten palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 12,8 miljoonaa 
euroa (12,4 miljoonaa euroa vuonna 2009). 
 
YMPÄRISTÖ 
 



Koska Neo Industrial on teollinen konserni, ovat ympäristökysymykset keskeisiä sen kaikilla toimialoilla. 
Ympäristöstä huolehtiminen ja toiminnan jatkuva parantaminen ympäristön hyvinvointi huomioiden ovat 
osa Reka Kaapelin päivittäistä toimintaa. Reka Kaapelin ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001 -
standardin mukaisesti. 
 
Avilonin toiminta käynnistyi tuotantolaitoksen aiemmilla ympäristöluvilla. Yhtiö on hakenut nimissään 
uusia ympäristölupia joulukuussa 2010 normaalin luvanuusimismenettelyn mukaisesti. Avilon valmistelee 
myös Kuitu Finland Oy:n aiemmin saamien ISO 14001- sekä ISO 9001-sertifiointien uusimista Avilonin 
nimiin. 
 
YHTIÖN HALLINNOINTI 
 
Neo Industrial antaa tilinpäätöksensä julkistamisen yhteydessä selvityksen hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästään. Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 
mukaisesti. Selvitys laaditaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja Neo Industrial Oyj:n 
tarkastusvaliokunta käsittelee selvityksen. Selvitys julkaistaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.neoindustrial.fi.   
 
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 9.6.2010 esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi 
(6) ja nimitti hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Matti Lainema, 
varapuheenjohtajaksi Pekka Soini ja varsinaisiksi jäseniksi Ilpo Helander, Risto Kyhälä, Matti Lappalainen 
ja Taisto Riski. Varajäseniä ei valittu. Neo Industrialin tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Taisto Riski, 
Pekka Soini ja Ilpo Helander. 
  
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö 
Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka.  
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä ja valtuutuksista on annettu erillinen tiedote 9.6.2010. Yhtiö 
järjesti 13.1.2010 ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka päätöksistä on niin ikään annettu erillinen tiedote.  
 
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Neo Industrialin pääasiallisia rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja 
sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan  
kehitykseen.                              
 
Konsernin maksuvalmiustilanne on kireä. Avilonin hankinta- ja käynnistämispäätösten yhteydessä jo 
luvattu rahoitus ei ole toteutunut rahoittajan kanssa sovitussa aikataulussa. Lisäksi osaa Avilon Oy:n 
vieraan pääoman ehtoisesta perusrahoitusratkaisusta ei ole voitu vielä käyttää, sillä siihen liittyvästä 
kunnan takauksesta valitettiin ja valituskäsittely on vielä kesken. Viskoosikuidut-toimialan pääraaka-
aineen, liukosellun, markkinahinta nousi loppuvuodesta lähes kohtisuoraan ylöspäin ja on pysynyt 
korkealla tasolla. Kaapelitoimialan kiristynyt maksuvalmius on johtunut erityisesti kuparin hinnan 
noususta. 
 
Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuusolettamalla. Tilikauden 2011 haasteita ovat Kaapelin vahva 
kasvu sekä Avilonin ensimmäisen linjan käyntiinajo ja tuotantotason nostaminen. Toiminnan jatkuvuus 
edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 2011 aikana hankkimaan lisärahoitusta ja neuvottelemaan 
muutoksia maksuehtoihin. Neuvottelut niin rahoittajien, toimittajien kuin asiakkaiden kanssa ovat 
käynnissä ja yhtiön johto uskoo onnistuvansa neuvotteluissa. Mikäli yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi 
rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiön liiketoimintoja järjestellään uudelleen. 
 
Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen sekä raaka-
aineen ja valuuttojen hintavaihteluihin. Kohonneet metallihinnat ja toiminnan volyymin kasvu lisäävät  
operatiivisen toiminnan vaatimaa käyttöpääoman määrää. Tämä yhdessä voimakkaiden 
kausivaihteluiden kanssa tuovat paineita maksuvalmiuden hallintaan. Reka Kaapelin Riihimäen 
testauslaitteiston rikkoontuminen synnytti yhtiölle maineriskin, jota pyritään hallitsemaan normaaliksi 
palautuneen tuotannon joustavuudella ja hyvällä asiakaspalvelulla.     
 
Pientaloteollisuustoimialan merkittävimmät riskit liittyvät kysyntä- ja kilpailutilanteen kehittymiseen, 
tuotantokapasiteetin hyödyntämisen tasoon, raaka-aineen hintavaihteluihin ja saneerauksen 
onnistumiseen. 



 
Viskoosikuidut-toimiala on uusi liiketoiminta, johon kohdistuu liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit. 
Toimialan merkittävimmät riskit liittyvät markkina- ja kilpailijatilanteen kehittymiseen, valuuttojen 
hintavaihteluihin sekä raaka-aineiden hintavaihteluihin ja saatavuuteen. Raaka-aineista merkittävin on 
liukosellu.                                                       
 
Vuonna 2009 tarkastusvaliokunta keskittyi Venäjän liiketoimintaa koskeviin riskeihin tekemällä riskiarvion, 
jonka tuloksia hyödynnettiin vuonna 2010 sisäisessä tarkastuksessa.                                                  
 
Yhtiö uskoo Venäjän kaapelimarkkinoiden kasvuun ja kehittymiseen ja on panostanut tuntuvasti Venäjän 
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Panostukset sisältävät riskin, että Venäjän kasvu ei 
toteudukaan odotetusti. 
 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
 
Vaikka vuoden 2011 ensimmäinen neljännes on tappiollinen Kaapelin toiminnan kausiluonteisuudesta ja 
Avilonin käynnistämiskustannuksista johtuen, ovat konsernin tulosnäkymät vuodelle 2011 myönteiset.  
 
Kaapelitoimialan markkinatilanne ja kannattavuus kohentuivat vuoden 2010 loppua kohden. Lisäksi myös 
merkittävät, kertaluonteisia kuluja aiheuttavat tuotannon järjestelyt on viety pääosin loppuun. Kaapelin 
tuloksen uskotaan vuonna 2011 nousevan positiiviseksi.  
 
Viskoosikuidut-toimialan tuotanto käynnistettiin vuoden alussa onnistuneesti. Jos käyntiin otetun linjan 
tuotanto pystytään kokonaisuudessaan myymään, voidaan yltää noin 80 miljoonan euron liikevaihtoon. 
Koska pääosa tuotannon käynnistämiseen liittyneistä panostuksista tehtiin vuonna 2010, toimialan 
tuloksen odotetaan kääntyvän vuoden loppupuolella voitolliseksi. 
 
Pientaloteollisuustoimialan markkinatilanteen odotetaan kehittyvän edelleen suotuisasti. Finndomon 
Suomen toimintojen käyttökate oli positiivinen jo vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla ja saneeraus on 
edennyt hyvin. Ruotsin toimintojen saneerausta tehostetaan lähiaikoina. Finndomon kannattavuuden 
uskotaan paranevan vuonna 2011. 
 
Maksuvalmius on alkuvuonna liikevaihdon kaksinkertaistumisen johdosta kriittinen, ja erityishuomion 
kohteena koko vuoden ajan. Maksuvalmiuden varmistamiseksi sekä toimialojen voimakkaan kasvun 
mahdollistamiseksi toimenpiteinä rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi ovat varastojen kiertoa 
tehostavat toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen omaisuuseristä. 
                  
OSINKOPOLITIIKKA JA VOITONJAKOESITYS 
 
Neomarkan tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. Emoyhtiön 
voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 28 488 037,34 euroa, josta tilikauden voitto on 160 415,38 
euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään 
osingonmaksusta, joka on suuruudeltaan enintään 0,25 euroa osakkeelta. 
 
Tilikaudelta 2009 maksettiin osinkoina 0,25 euroa osakkeelta, yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 
 
Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2011 klo 13.00 Helsingissä. Erillinen 
yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin. 
 
 
Helsingissä 17.2.2011 
 
Neo Industrial Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9191 
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9192 
 
www.neoindustrial.fi 



 
Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään 
synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä 
ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla. 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) 
 

1 000 euroa 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 

      

Liikevaihto 83 421 69 095 

      

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -3 209 2 733 

Valmistus omaan käyttöön 52 72 

Materiaalit ja palvelut -59 173 -45 464 

Henkilöstökulut -14 897 -14 835 

Poistot ja arvonalentumiset -4 909 -4 748 

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -10 849 -12 270 

  -94 460 -74 514 
      

Liiketappio -11 040 -5 419 
      

Rahoitustuotot      2 340 3 078 

Rahoituskulut -2 734 -1 621 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1 332 -202 
      

Tulos ennen veroja -12 765 -4 163 
      

Tuloverot 2 175 269 
      

Tilikauden tulos -10 591 -3 894 

      

Tilikauden tuloksen jakautuminen     

Emoyhtiön osakkeenomistajille -10 416 -3 872 

Vähemmistölle -175 -22 

  -10 591 -3 894 

      

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake     

laimennettu ja laimentamaton, euroa -1,76 -0,65 

Osakkeiden lukumäärä 5 926 793 5 958 953 

     

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     

      

Tulos -10 591 -3 894 



Muut laajan tuloksen erät     

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 977 -389 

Yhteensä 977 -389 

   

  31.12.2010 31.12.2009 

Tilikauden laaja tulos  -9 614 -4 283 

      

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     

Emoyhtiön osakkeenomistajille -9 450 -4 202 

Vähemmistölle -164 -81 

 -9 614 -4 283 
 
KONSERNIN TASE (IFRS) 
 

1 000 euroa 31.12.2010 31.12.2009 

      

VARAT     

      

Pitkäaikaiset varat     

Liikearvo 3 624 3 520 

Muut aineettomat hyödykkeet 7 765 6 794 

Aineelliset hyödykkeet 43 719 32 978 

Osuudet osakkuusyrityksissä 4 668 0 

Saamiset 1 0 

Johdannaissopimukset 66 55 

Laskennallinen verosaaminen 3 040 909 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 62 883 44 257 

      

Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 17 529 21 085 

Myytävissä olevat sijoitukset 0 3 733 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 880 15 431 

Tilikauden verotettavaa tuloon     

perustuvat verosaamiset 17 131 

Johdannaissopimukset 1 174 1 170 

Muut rahoitusvarat 2 894 7 016 

Rahavarat 2 734 3 000 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 44 229 51 566 

      

Varat yhteensä 107 112 95 823 

      



OMA PÄÄOMA JA VELAT     

 1 000 euroa 31.12.2010 31.12.2009 

Oma pääoma        

Osakepääoma 24 082 24 082 

Ylikurssirahasto 66 66 

Vararahasto 1 221 1 221 

Omat osakkeet -599 -381 

Muuntoerot -1 239 -2 013 

Kertyneet voittovarat -11 492 -309 

Muu vapaa pääoma 21 327 21 327 

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 33 366 43 992 

Vähemmistöosuus 573 1 445 

Oma pääoma yhteensä 33 939 45 437 

      

Pitkäaikaiset velat     

Laskennalliset verovelat 4 047 4 012 

Varaukset 839 650 

Korolliset velat 25 905 18 472 

Korottomat velat 1 584 0 

Johdannaissopimukset   

      

Lyhytaikaiset velat     

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 24 46 

Varaukset 0 176 

Lyhytaikaiset korolliset velat 16 314 10 432 

Johdannaissopimukset 0 32 

Ostovelat ja muut velat 24 459 16 568 

Velat yhteensä 73 172 50 386 

      

Oma pääoma ja velat yhteensä 107 112 95 823 
 
 
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS 
 

 A B C D E F G H I J 

1 000 euroa               
Oma 
pääoma 
31.12.2008 24 082 66 1 221 0 -1 683 21 327 5 067 50 080 1 526 51 606 

Muuntoerot     -330   -330 -59 -390 



Tilikauden  
tulos       -3 872 -3 872  -3 872 
Maksetut  
osingot       -1 504 -1 504  -1 504 
Hankitut 
omat 
osakkeet    -381    -381  -381 
Vähemmistö-
osuus        0 -22 -22 
Oma 
pääoma 
31.12.2009 24 082 66 1 221 -381 -2 013 21 327 -308 43 993 1 444 45 437 

           

 A B C D E F G H I J 

1 000 euroa              
Oma 
pääoma 
31.12.2009 24 082 66 1 221 -381 -2 013 21 327 -308 43 993 1 444 45 437 

Muuntoerot     1 153   1 153  1 153 
Tilikauden 
tulos       -9 974 -9 974 -189 -10 162 
Maksetut 
osingot       -1 483 -1 483  -1 483 
Hankitut 
omat 
osakkeet    -218    -218  -218 
Vähemmistö-
osuus       -41 -41 41 0 
Oma 
pääoma 
31.12.2010 24 082 66 1 221 -599 -860 21 327 

-11 
807 33 429 1 297 34 726 

 
Kirjainkoodien selitykset: 
 
A Osakepääoma 
B Ylikurssirahasto 
C Vararahasto 
D Omat osakkeet 
E Muuntoerot 
F Muu vapaa pääoma 
G Kertyneet voittovarat 
H Yhteensä osuus 
I Vähemmistö yhteensä 
J Oma pääoma yhteensä 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 
 

1 000 euroa 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 

      

Liiketoiminnan rahavirrat     

Liiketoiminnasta saadut maksut 79 573 73 956 

Liiketoiminnasta maksetut maksut -77 405 -75 726 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 164 -2 109 

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 415 779 

Maksetut välittömät verot 59 1 408 



Liiketoiminnan nettorahavirta 1 478 -1 691 

      

Investointien rahavirta     

Tytäryhtiöosakkeiden kauppahinnan muutos 0 1 200 

Osakkuusyhtiöiden hankinta - 6 000 0 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -7 271 -3 566 

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -178 -2 

Luovutustulot muista sijoituksista 3 679 0 

Kotiutukset muista rahavaroista 7 443 0 

Investoinnit muihin rahoitusvaroihin -3 000 -7 016 

Myönnetyt lainat -309 -2 000 

Investointien nettorahavirta -5 636 -11 385 

      

Rahoituksen rahavirta     

Omien osakkeiden hankinta -217 -381 

Lainojen nostot 8 091 0 

Lainojen takaisinmaksut -1 877 -3 479 

Rahoitusleasingvelkojen maksut -719 -749 

Maksetut osingot  -1 483 -1 678 

Rahoituksen nettorahavirta 3 794 -6 287 

      

Rahavarojen muutos -364 -19 363 

Rahavarat tilikauden alussa 3 000 22 382 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 98 -19 

Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus     

Rahavarat tilikauden lopussa 2 734 3 000 
 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin kokonaan omistamat 
tytäryhtiöt Novalis Oyj, Alnus Oy ja Carbatec Oy tytäryhtiöineen. Emoyhtiön kotipaikka on Hyvinkää. Neo 
Industrial Oyj:n osoite on Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki. Neo Industrial Oyj:n B-osake 
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. 
 
Neo Industrial -konserni kuuluu Reka-konserniin. Reka-konsernin emoyhtiö on Reka Oy, jonka kotipaikka 
on Hyvinkää. Reka Oy:n osoite on Niinistönkatu 8 – 12, 05800 Hyvinkää 
 
Neo Industrial – konsernissa on kolme segmenttiä: Kaapelitoimiala, Viskoosikuidut sekä 
Pientaloteollisuus. Arvopaperisijoitusten osuuden pienennettyä olennaisesti sitä ei enää raportoida 
omana segmenttinään 1.1.2009. Jäljellä olevat sijoitukset kuuluvat muuhun toimintaan. 
 
Neo Industrial-konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi Venäjällä, Ruotsissa, Baltiassa, Tanskassa ja 
Norjassa. 
 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 31.12.2010 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- 
ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen 
nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti 
EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen 



liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön 
vaatimusten mukaiset. 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta seuraavia eriä, 
jotka on arvostettu käypään arvoon: johdannaissopimukset, rahavarat, muut rahoitusvarat sekä Reka 
Kaapeli Oy:n (2007), OAO Expokabelin (2008) ja Finndomo Oy:n (2010) hankinnassa 
hankintamenolaskelmassa voimassa olevan IFRS 3:n mukaisesti käypään arvoon arvostetut aineelliset ja 
aineettomat hyödykkeet. 
 
Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 
 
SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
Uuden IFRS 8 –standardin mukaan segmenttiraportointi perustuu johdon sisäiseen raportointiin. 
Laskentaperiaatteet eivät muuttuneet, mutta varoja ja velkoja on voitu kohdistaa tarkemmin. 
Täydentävinä tietoina esitetään liikevaihdon jakauma tuoteryhmittäin ja myyntialueittain.  
 

2010 Kaapeli Viskoosikuidut Pientaloteollisuus Eliminoinnit ja Konserni 

1 000 euroa    muut toiminnot Yhteensä 

Liikevaihto 83 434   0   83 434 

Segmentin liikevoitto -2 939 -6 734     -9 673 
Kohdistamattomat erät       -1 366 -1 366 
Liikevoitto     0 -1 366 -11 040 
Osuudet 
osakkuusyritysten 
tuloksesta 0   -1 332   -1 332 
Kohdistamattomat erät       1 780 1 780 
Tilikauden tulos         -10 591 
            
            
            
Varat           
Segmentin varat 81 573 15 300 4 668   101 542 
Kohdistamattomat varat       5 570 5 570 
Varat yhteensä 81 573 15 300 4 668 5 570 107 112 
            
Velat           
Segmentin velat 57 648 16 822     74 469 

Kohdistamattomat velat     0 -1 296 -1 296 
Velat yhteensä 57 648 16 822 0 -1 296 73 173 
            
Varat - velat 23 926   4 668 6 867 33 939 

            
Investoinnit 1 507 13 684 0 50 15 241 

Poistot -4 841 0 0 -68 -4 909 
 

2009 Kaapeli Viskoosikuidut 
Muut 

liiketoiminnot Eliminoinnit ja Konserni 

1 000 euroa    täsmäytykset Yhteensä 
Teollisten 
liiketoimintojen 
liikevaihto 69 095   0   69 095 
Arvopaperisijoitusten 
voitot ja tappiot 0   0   0 

Sisäinen myynti     0 0 0 

Liikevaihto 69 095   0 0 69 095 



Segmentin liikevoitto -4 110       -4 110 

Kohdistamattomat erät     0 -1 309 -1 309 

Liikevoitto     0 -1 309 -5 419 
Osuudet 
osakkuusyritysten 
tuloksesta -202       -202 

Kohdistamattomat erät       1 726 1 726 

Tilikauden tulos         -3 894 
            
            

Varat           

Segmentin varat 84 340       84 340 

Kohdistamattomat varat       11 482 11 482 

Varat yhteensä 84 340   0 11 482 95 823 
            

Velat           

Segmentin velat 59 421       59 421 

Kohdistamattomat velat     0 -9 036 -9 036 
Velat yhteensä 59 421   0 -9 036 50 385 
            

Varat - velat 24 919   0 20 518 45 437 
            

Investoinnit 3 915   0 0 3 915 

Poistot -4 747   0 -1 -4 748 
 

Kaapelitoimialan liikevaihto tuoteryhmittäin, miljoona euroa 1-12/2010 1-12/2009 
LV energy 28,2 28,3 
Power cable 55,2 40,8 
Yhteensä 83,4 69,1 

Kaapelitoimialan liikevaihto myyntialueittain, miljoona euroa 1-12/2010 1-12/2009 
EU-maat 65,5 58,8 
EU:n ulkopuoliset maat 17,9 10,3 
Yhteensä 83,4 69,1 

 

Kaapelitoimialan kolme suurinta asiakaskonsernia ovat Onninen, Rexel ja Sonepar, joista kunkin osuus 
liikevaihdosta on yli 10%.  
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT 
 
Finndomo 
 
Neo Industrial investoi huhtikuussa 2010 30% osuuteen Finndomo Oy:stä. Alla kauppahinnan 
allokointilaskelma.  
 

  Osuus hankitun Käyvän  arvon ja Yhteensä 
  osakkuusyhtiön uudelleenluokittelun kirjatut 
1 000 euroa kirjanpitoarvoista muutokset käyvät arvot 
        
Hankittu nettovarallisuus       
 Aineettomat hyödykkeet 104 4 787 4 891 



 Aineelliset hyödykkeet 8 032 1 099 9 131 
Vaihto-omaisuus 8 157 0 8 157 
 Laskennalliset verosaamiset 732 3 878 4 610 
Lyhytaikaiset saamiset 3 986 0 3 986 
 Rahat ja pankkisaamiset 803 0 803 
 Myytävissä olevat varat 19 1 416 1 435 
 Varaukset -10 0 -10 
 Lyhytaikaiset velat -12 397 0 -12 397 
Pitkäaikaiset velat -18 204 0 -18 204 
Laskennalliset verovelat -162 -1 905 -2 067 

Yhteensä     337 

Osuus osakkuusyhtiön nettovarallisuudesta                                                                                  337 

Liikearvo     5 663 

Hankintameno     6 000 
 

VASTUUT JA JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 

1 000 euroa 

Positiiviset 
käyvät  
arvot 

Negatiiviset 
käyvät  
arvot 

Käyvät 
nettoarvot 

2010 

Käyvät 
nettoarvot 

2009 

Nimellis-
arvot 
2010 

Nimellis-
arvot  
2009 

              

Korkojohdannaiset             

Korkokatto-optiot 0 0 0 0 0 9 800 

Valuuttajohdannaiset             

Valuuttatermiinit 0 -26 -26 -32 1 545 1 500 

Optiosopimukset 0 0 0 0 0 0 

Luottojohdannaiset             
Luottoriskin 
vaihtosopimukset 0 0 0 78 0 10 000 

Raaka-aineoptiot             

Metallijohdannaiset 1 240 0 1 240 1 147 4 366 3 406 

Johdannaiset yhteensä 1 240           

              
Vähennetään pitkäaikaiset 
johdannaiset             

Metallijohdannaiset 66           

Lyhytaikainen osuus 1 174           
 
MUUT VASTUUT 
 

1 000 euroa   31.12.2010 31.12.2009 
    

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä   

Rahalaitoslainat  10 520 6 489 

Annetut yrityskiinnitykset  21 820 15 000 

    

Velat, joiden vakuudeksi annettu arvopapereita tai takauksia  

Rahalaitoslainat  13 533   10 767 



Velat muille  5 400   0 

Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo  25 712   25 787 

Annetut takaukset  18 933   10 767 

      

Muut vakuudet      

Takaukset ja maksusitoumukset  3 173   1 058 

Vakuustalletukset  2 894   0 

Kiinteistökiinnitykset  3 000   0 

 
Reka Kaapeli Oy on antanut maksusitoumuksen tytäryhtiönsä ZAO Reka Cablesin raaka-
ainehankinnoille. Maksusitoumus on huomioitu yllä olevissa luvuissa. Factoring-luoton vakuutena on ao. 
myyntisaamiset, joita 31.12.2010 oli 6,0 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa 31.12.2009). Factoring-
luotto 31.12.2010 oli miljoonaa 3,6 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa 31.12.2009). 
 
Yllä oleviin kaapelitoimialaan liittyviin rahalaitoslainoihin liittyy kovenantteja ja ehtoja. Olennaisimmat 
ehdot: 
- Neo Industrial -konsernin omistusosuus lainoja nostaneissa yhtiöissä ei saa laskea ilman rahoittajan 

suostumusta alle 100%:n. 
- Neo Industrial -konsernin antama sisäinen rahoitus (pääomalaina 13,6 miljoonaa euroa) voidaan 

maksaa takaisin vasta kun yo. lainat on maksettu takaisin.  
- Reka Kaapelin oikaistu omavaraisuusaste tulee olla vähintään 16 % vuoden 2010 tilinpäätöksessä ja 

20 % tämän jälkeen. 
- Liikevoitto + poistot tulee olla sovitulla alakonsernitasolla vähintään 1,6 miljoonaa euroa 

tilinpäätöksessä 2010. 
 

Yllä oleviin viskoositoimialaan liittyviin Avilon Oy:n rahalaitoslainoihin ja pankkitakaukseen liittyy 
kovenantteja ja ehtoja. Olennaisimmat ehdot:  
- Neo Industrial -konsernin omistusosuus (osuus äänistä) Carbatec Oy:ssä tulee olla vähintään 51 % 

ja Carbatec Oy:n omistus Avilon Oy:stä tulee olla 100 %. Yllä mainittuja omistussuhteita ei saa ilman 
rahoittajien etukäteen antamaa suostumusta.  

- Sovitulla alakonsernitasolla Käyttökate/ nettorahoituskulut tulee olla vähintään 4 ja 
omavaraisuusaste vähintään 25 %.  

- Osingonjako ja sijoitetun vapaan oman pääoman käytön rajoitteet ja liiketoiminnan pysyvyysehto 
(myynti, luovutus, sulautuminen tmv kielto).  

 
Rahoitusleasingsopimusten vastuut on esitetty liitetiedossa nro 24 ja muiden vuokrasopimusten vastuut 
on esitetty liitetiedossa nro 29. 

 
Investointisitoumukset 
 
Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 31.12.2010 olivat 0,4 miljoonaa euroa 
(31.12.2009 0,4 miljoonaa euroa).  
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
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 
 
1 000 euroa 1-12/2010 1-12/2009 
   
Myynnit 15 30 
Osingot -764 -764 
Reka Kaapeli Oy:n hankinta 0 1 200 
Muut ostot -1 516 -1 204 



Muut tuotot 0 0 
Korkotuotot 185 99 
Lainasaamiset 2 000 2 000 
Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden lopussa 1 505 926 
Rahoitusleasingit (aktivoitu taseeseen) tiloihin -10 983 -8 488 
Muut velat kauden lopussa -1 -3 

 
Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa 
 
Myynnit Nestor Cables Oy:lle vuonna 2010 oli 0 tuhatta euroa (vuonna 2009 44 tuhatta euroa) ja ostot 0 
tuhatta euroa (vuonna 2009 0 tuhatta euroa). Saamiset kauden lopussa 4 tuhatta euroa (4 vuonna 2009). 
Velat kauden lopussa olivat 0 tuhatta euroa (vuonna 2009 0 tuhatta euroa).   
 
Liiketapahtumat muun lähipiirin kanssa 
 
SAV-Rahoitus Oyj 
 
Korkotuotot 162 99 
Lainasaamiset 2000 2 000 
Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden lopussa 38 9 

 
Neo Industrial Oyj:n toimitusjohtajalla on huomattava vaikutusvalta SAV-Rahoitus Oyj:ssä. 
 
Muu lähipiiri koostuu yrityksistä, joilla on omistuksellinen yhteys yhtiön määräysvaltaa käyttävän 
omistajan kautta. Liiketapahtumat koostuvat liiketoimista SAV-Rahoitus Oyj:n kanssa. Lainasaamiset 
koostuvat lyhytaikaisista lainasopimuksista, jotka on tehty vuonna 2009 liiketaloudellisin perustein 
vertailtaessa erilaisia määräaikaistalletuksia parempituottoisempia kassavarojen sijoitusvaihtoehtoja. 
Lainoilla on vakuus. 
 
Johdon työsuhde-etuudet      
1 000 euroa       2010 2009 
      
Palkat ja muut lyhytaikaiset       
työsuhde-etuudet    392 298 
Eläke-etuudet maksupohjaiset järjestelyt   68 51 

 
 
TULOSLASKELMAN JA TASEEN TUNNUSLUVUT 

1 000 euroa 2010 2009 2008 

Teollisten liiketoimintojen liikevaihto 83 421 69 095 116647 

Liikevaihto 83 421 69 095 116 647 

Liikevoitto -11 040 -5 419 -1 465 

Liikevoitto % -13,2 -7,8 -1,3 

Tulos ennen veroja -12 765 -4 163 -6 012 

  % liikevaihdosta -15,3 -6,0 -5,2 

Tilikauden tulos -10 591 -3 894 -4 951 

     

Oman pääoman tuotto % (ROE) neg. neg. neg. 

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) neg. neg. neg. 



Omavaraisuusaste, % 31,7 47,4 47,8 

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %  107,8 41,6 20,9 

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 15 241 3 135 9 313 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 539 484 403 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (A- JA B-OSAKKEET) 
 

  2010 2009 2008 

Oma pääoma/osake, euroa 5,71 7,59 8,57 

Tulos/osake (EPS), euroa -1,75 -0,65 -0,84 

Osinko/osake, euroa 0,25 0,25 0,25 

Osinko/tulos, % neg. neg. neg. 

Efektiivinen osinkotuotto, % 4,5 3,7 4,3 

Hinta/voitto - suhde (P/E) neg. neg. neg. 

     

Osakkeen kurssikehitys, euroa    

- keskikurssi 6,32 5,76 9,06 

- alin kurssi 5,40 4,45 5,31 

- ylin kurssi 8,20 6,85 10,50 

- kurssi kauden lopussa 5,60 6,85 5,80 

Osakekannan markkina-arvo, 1 000 euroa 33 295 40 667 35 373 

     

Osakkeiden vaihto, kpl    

 B-osakkeet 381 127 278 431 408 186 

 - % osakemäärästä 6,3 4,6 6,8 

     
Osakkeiden oikaistun lukumäärän painotettu 
keskiarvo    

tilikauden aikana 6 020 360 6 020 360 6 020 360 

 A-osakkeet 139 600 139 600 139 600 

 B-osakkeet 5 880 760 5 880 760 5 880 760 

     

Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 6 020 360 6 020 360 6 020 360 



 A-osakkeet 139 600 139 600 139 600 

 B-osakkeet 5 880 760 5 880 760 5 880 760 
 
 
 
LASKENTAKAAVAT 
 
Oman pääoman tuotto 
(ROE) %  

= Tilikauden tulos/Oma pääoma (keskimäärin) x 100 

    

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI) % 

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

x 100 

    

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus 
laskennallisella verovelalla 
vähennettynä/Taseen loppusumma - saadut 
ennakot 

x 100 

    

Netto-velkaantumisaste 
(Gearing) % 

= Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja 
likvidit rahoitus- ja sijoitusarvopaperit/ 

x 100 

  Oma pääoma+vähemmistöosuus  

    
Tulos/osake (EPS), 
euroa 

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

 

    

Oma pääoma/osake, 
euroa 

= Oma pääoma - vähemmistöosuus 
laskennallisella verovelalla 
vähennettynä/Osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä tilikauden lopussa 

 

    

Osinko/osake, euroa = Tilikaudelta jaettava osinko/ Osakkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden 
lopussa 

 

    

Osinko/tulos, % = Osinko per osake/Tulos per osake x 100 

    

Efektiivinen 
osinkotuotto, % 

= Osinko per osake/Osakeantioikaistu kurssi 
tilikauden lopussa 

x 100 

    

Hinta/voitto -suhde, P/E 
- luku 

= Osakeantioikaistu kurssi tilikauden 
lopussa/Tulos per osake 

 

    

Osakekannan 
markkina-arvo 

= (B-osakkeiden lukumäärä - omat B-osakkeet) 
x tilikauden viimeinen 

 

  kaupantekokurssi + A-osakkeiden lukumäärä 
x osakkeen keskikurssi 

 

 
Ne tämän tilinpäätöksen 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. 
 


