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NEO INDUSTRIAL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 
 
YHTEENVETO VUODESTA 2011 
 
Neo Industrial -konserni 
Konsernin liikevaihto oli 121,2 (83,4) miljoonaa euroa, tulos jäi -29,1 (-10,6) miljoonaa euroa tappiolliseksi.  
 
Kaapelitoimiala 
Liikevaihto oli 102,9 (83,4) miljoonaa euroa, kasvua 23 prosenttia. Liiketulos  jäi -3,4 (-2,9) miljoonaa euroa 
tappiolliseksi. Tulos jäi voimakkaasta kasvusta huolimatta heikoksi johtuen metallien voimakkaista 
hinnanvaihteluista, Venäjällä tehdyistä alaskirjauksista sekä kiristyneestä maksuvalmiustilanteesta, joka 
heikensi tuotantotehokkuutta.  
 
Viskoosikuidut 
Liikevaihto oli 18,4 (0,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli tappiollinen, -11,0 (-6,8) miljoonaa euroa. Avilonin 
tehtaan päätuotteen - palonsuojakuidun - markkina jäi taantuman vuoksi arvioitua pienemmäksi. Myös 
tavallisen viskoosikuidun markkinatilanne heikentyi voimakkaasti. Heinäkuussa tehtaalla toteutettiin 
tuotannonrajoitusseisokki, joka jatkuu edelleen. Markkinatilanteesta aiheutuneet vaikeudet johtivat 
alkusyksystä niin kireään maksuvalmiustilanteeseen, että toimialaan kuuluva Avilon Oy hakeutui syyskuussa 
yrityssaneeraukseen turvatakseen pitkän aikavälin toimintaedellytyksensä. 
 
Pientaloteollisuus 
Toimialan muodostavan osakkuusyhtiö Finndomon liikevaihto oli 86,1 (touko-joulukuussa 2010: 93,0 ) 
miljoonaa euroa. Neo Industrialin osuus yhtiön tappiosta vuonna 2011 oli -8.9 (touko-joulukuussa  2010: -1.3) 
miljoonaa euroa, joka pitää sisällään 2,5 miljoonan arvonalennuskirjauksen sekä 1,2 miljoonaa alaskirjauksia 
seurauksena Ruotsin toiminnoista irtautumisesta. Myös kotimaan yhtiöiden tulos jäi tappiolliseksi 
pienentyneiden volyymien ja projektirakentamisen myötä. 
 
YHTEENVETO VIIMEISESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ 2011 
 
Neo Industrial -konserni 
Liikevaihto oli 26,0 (23,7) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen tappio, -12,8 (-5,3) miljoonaa euroa, 
syntyi pääosin Viskoosikuidut-toimialan tuomasta tappiosta ja Pientaloteollisuus-toimialan muodostavan 
Finndomon Ruotsin toimintojen yrityssaneerauksesta ja alaskirjauksista. 
 
Kaapelitoimiala 
Toimiala kasvatti liikevaihtoaan edellisvuotisesta 24,5 (23,7) miljoonaan euroon, mutta sen tulos jäi -1,0 (-0,3) 
miljoonaa euroa tappiolliseksi. Syinä heikkoon tulokseen olivat metallien voimakkaat hinnanvaihtelut sekä 
Venäjällä tehdyt alaskirjaukset. 
 
Viskoosikuidut 
Toimialan liikevaihto oli viimeisellä vuosineljänneksellä 1,5 (0,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -2,1 (-6,4) 
miljoonaa euroa tappiollinen Avilonin ollessa yrityssaneerauksessa syyskuusta lähtien. 
 
Pientaloteollisuus 
Osakkuusyhtiö Finndomon liikevaihto oli 18,7 (39,6) miljoonaa euroa, vähennystä 52,7 %. Kuluttajien 
epävarmuus taloudesta heijastui talopakettien kysyntään ja alkuvuoden kasvuennusteet kääntyivät laskuun. 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

AVAINLUKUJA 10–12/2011 10–12/2010 1–12/2011 1–12/2010
Liikevaihto, milj. euroa josta 26,0 23,7 121,2 83,4
- Kaapelitoimiala 24,5 23,7 102,9 83,4

- Viskoosikuidut 1,5 0,0 18,4 0,0

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

Liiketulos, milj. euroa josta -3,5 -7,2 -15,6 -11,0

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

- Viskoosikuidut -2,1 -6,4 -11,0 -6,8

- Muut toiminnot ja eliminoinnit -0,5 -0,5 -1,2 -1,3
Tilikauden tulos, milj. euroa -12,8 -5,3 -29,1 -10,6
Tulos/osake, euroa -2,02 -1,06 -4,60 -1,76

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)   
 

-32,1 % -12,7 %
Omavaraisuusaste, % 

  
12,7 % 31,7 %

 
 
KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS 2011 
 
Neo Industrialin vuosi 2011 oli erittäin haasteellinen. Kaikkien toimialojen liiketulos jäi tappiolliseksi. 
Konsernin liikevaihto oli 121,2 (83,4) miljoonaa euroa. Koko vuoden tulos jäi tappiolliseksi -29,1 (-10,6) 
miljoonaa euroa. Merkittävin osa tappiosta syntyi Viskoosikuidut-toimialalta, jossa tappiollisen toiminnan lisäksi 
myös laskennallisten verosaamisten arvio on   päivitetty ja siten myös edellisessä tilinpäätöksessä huomioidut 
verosaatavat on kirjattu alas tuloslaskelman kautta. Finndomo-sijoituksen yhteydessä 2010 kirjatuista IFRS:n 
mukaisista kauppahinnan allokoinneista on kirjattu Ruotsin toimintojen osalta tulosvaikutteisia 
arvonalentumisia. Lisäksi Pientaloteollisuus-segmentin testauslaskennan perusteella on toteutettu 2,5 
miljoonan euron arvonalennus, joka sisältyy osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta –riville. 
 
SEGMENTIT 
 
Kaapeli 
 
Toimialan liikevaihto vuonna 2011 oli 102,9 (83,4) miljoonaa euroa, kasvua 23 prosenttia. Liikevaihto loka-
joulukuussa oli 24,5 (23,7) miljoonaa euroa, kasvua 3 prosenttia. Loppuvuoden kasvuprosenttia pienensi 
metallien hintojen aleneminen. Liiketulos jäi koko vuodelta  -3,4 (-2,9) miljoonaa euroa tappiolliseksi. Liiketulos 
loka-joulukuussa oli -1,0 (-0,3) miljoonaa euroa. Toimialan liiketulos jäi voimakkaasta kasvusta huolimatta 
heikoksi, mikä johtui voimakkaista metallien hinnanmuutoksista, Venäjällä tehdyistä alaskirjauksista, 
tuotantokatkoksista sekä siitä, että tuotantoa ei pystytty ajamaan tehokkaasti.  
 
Toisella vuosipuoliskolla kannattavuutta heikensi metallien hinnanlasku, joka vaikutti suoraan avointen 
metallijohdannaisten markkina-arvoon. Tilanteessa 31.12.2011 avointen metallijohdannaisten arvo oli 1,4 
miljoonaa euroa alhaisempi kuin edellisen tilikauden lopussa. Tästä summasta puolet rasittaa liiketulosta ja 
puolet näkyy rahoituskulujen lisäyksenä.  
 
Reka Kaapelin Keuruun tehtaalla sattunut kuparilanganvetokoneen rikkoutuminen söi myös toimialan 
kannattavuutta. Kuparilankaa sekä Keuruun että muihin tehtaisiin toimittavan yksikön neljä viikkoa kestänyt 
konerikko aiheutti myynnin menetystä ja toimitusviivästyksiä kaikissa Suomen tehtaissa. Toimitusvaikeudet 
jatkuivat myös vielä viimeisellä neljänneksellä. Reka Kaapeli on arvioinut Keuruun konerikon johdosta 
haettavan keskeytysvakuutuskorvauksen n. 0,8 miljoonan euron suuruiseksi. Vakuutuskorvaus on tuloutettu 
perustuen mainittuun arvoon. Vakuutusyhtiöllä on korvaussummasta erilainen näkemys (0,3 miljoonaa euroa) 
tilinpäätöshetkellä. Reka Kaapelin näkemys korvauksen suuruudesta perustuu siihen, että konerikko vaikutti 
kaikkien kolmen Reka Kaapelin tehtaan toiminta- ja toimituskykyyn. Mikäli lopullinen korvaus jää 0,8 miljoonaa 
euroa pienemmäksi, kirjataan erotus vuoden 2012 tulokseen. 



   
 
 
 
Voimakkaasti heilahtelevat metallihinnat ja kasvu kiristivät maksuehtoja. Limiittien täyttyessä maksuajat 
lyhenivät, mikä osaltaan vaikeutti tuotantotehokkuuden optimointia. Syksyn työmarkkinaneuvotteluihin 
liittyneet ylityö- ym. rajoitteet hidastivat myös osaltaan Keuruun konerikon aiheuttamien toimitusviiveiden 
korjaamista. 
 
Reka Kaapeli siirsi alumiinilanganvedon Hyvinkäällä tehtaasta toiseen sekä Riihimäelle. Tämä tuotannon 
uudelleenjärjestely aiheutti n. 0,3 miljoonan euron kulut vuonna 2011.   
 
Suomen tehtaiden volyymit kasvoivat edellisvuotisesta. Kysyntä oli vireää erityisesti Suomessa sekä 
tukkureiden että urakoitsijoiden taholta. Muissa Pohjoismaissa myynti ei kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. 
Baltian alueen myynti kasvoi koko katsauskauden.  
 
Venäjällä voimakaapeleiden kysyntä oli alhainen ja siten voimakaapeleiden liikevaihto jäi edellisvuotta 
pienemmäksi. Niinpä Venäjällä sijaitsevien tehtaiden liikevaihto jäi edellisvuotista alhaisemmaksi ja tulos 
tappiolliseksi, vaikka erikoiskaapeleita öljy- ja kaasuteollisuuden sekä ydinvoimaloiden käyttöön valmistavan 
tytäryhtiön, Expokabelin, liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja saavutti 7,5 miljoonan euron rajan.  
 
Toimialaan kuuluvan osakkuusyhtiön, tietoliikenne- ja valokaapeleita valmistavan Nestor Cables Oy:n 
liikevaihto kasvoi katsausvuonna 2,8 prosenttia, ja oli 29,6 (28,8) miljoonaa euroa. Nestorin katsauskauden 
tulos jäi tappiolliseksi. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on vaikuttanut asiakkaiden investointipäätöksiin ja 
kaapeliprojekteja on siirretty vuodelle 2012. 
 
Viskoosikuidut 
 
Viskoosikuidut-toimialan liikevaihto vuonna 2011 oli 18,4 (0,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -11,0 (-6,8) 
miljoonaa euroa tappiolla. Loka-joulukuussa liikevaihto oli 1,5 (0,0) miljoonaa euroa ja liiketulos -2,1 (-6,4) 
miljoonaa euroa tappiollinen. Viimeisellä vuosineljänneksellä on vaihto-omaisuudesta kirjattu arvonalentumisia 
perustuen valuutta- ja materiaalien markkinahintamuutoksiin suuruudeltaan yhteensä noin 0,8 miljoonaa 
euroa.  
 
Valkeakoskella erikois- ja tavallisia viskoosikuituja valmistavan ja myyvän Avilon Oy:n tappiollisuuteen 
vaikuttivat vuonna 2011 tehtaan käynnistämiskustannukset, käynnistämisen siirtyminen joulukuulta 2010 
tammikuun 2011 puoliväliin, liukosellun saatavuusvaikeudet, niistä johtunut tehtaan alentunut käyttöaste 
ensimmäisen neljänneksen lopulla, huoltoseisokki huhtikuun alussa sekä markkinatilanteen heikentyminen 
heinäkuussa ja sitä seurannut tuotannonrajoitusseisokki.  
 
Avilonin erikoistuotteen, palonsuojaviskoosikuidun, markkinat heikentyivät Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden 
mukana käytännössä koko vuoden, toisin kuin asiakkaat indikoivat vielä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 
Alkuvuonna Avilon menetti palonsuojakuidun markkinaosuutta liukosellun saatavuusongelmista johtuen. 
Toukokuussa lanseerattu uusi PPV-teknologia, joka mahdollistaa paperisellun käytön viskoosin 
valmistuksessa, ratkaisi pysyvästi Avilonin raaka-aineongelman.    
 
Tehtaan päätuotteen - palonsuojaviskoosikuidun - markkinan romahdettua Yhdysvalloissa, tavallisen 
viskoosikuidun osuus ja merkitys korostui. Tavallisen viskoosikuidun markkinatilanne heikentyi voimakkaasti ja 
heinäkuussa tehtaalla toteutettiin tuotannonrajoitusseisokki, joka jatkuu edelleen. Markkinatilanteen 
aiheuttamat vaikeudet johtivat alkusyksystä niin kireään maksuvalmiustilanteeseen, että toimialaan kuuluva 
Avilon Oy hakeutui syyskuussa yrityssaneeraukseen turvatakseen pitkän aikavälin toimintaedellytyksensä. 
 
Loppuvuoden aikana Avilon palveli palonsuojakuituasiakkaitaan myymällä varastoa, joka valmistui ennen 
seisokkia. Jäljellä olevan varaston vahvistetut tilaukset toimitetaan alkuvuoden 2012 aikana.  Yhtiön saama 
palaute asiakkailta kertoo, että tuotelaatu uudella teknologialla on entistä parempaa. Avilonin 
erikoistuoteryhmää laajennetaan jatkossa myös uusille osa-alueille. Merkittävimmältä 
tuoteryhmälaajennukselta tällä hetkellä vaikuttavat antimikrobiset kuidut.  
 
Valkeakosken tehtaan tuotanto pyritään käynnistämään uudelleen heti, kun sen katsotaan olevan 
taloudellisesti kannattavaa eli kun erikoistuotteiden kysyntä on riittävän suuri ja rahoitus käynnistämistä varten 
on varmistettu. Yrityssaneerausmenettelyyn liittyviä suunnitelmia valmistellaan ja päätöksen 
saneerausohjelman valmistumisesta uskotaan syntyvän syksyllä 2011 arvioitua (30.8.2012) aiemmin.  



   
 
 
Avilonilla oli katsauskaudella päästöoikeuksia, jotka se myi kokonaisuudessaan (2,2 miljoonaa euroa). 
Käytetyistä päästöoikeuksista on tehty kuluvaraus (0,3 miljoonaa euroa).  
 
Paperisellun käytön mahdollistava PPV-teknologia on herättänyt alalla suurta kiinnostusta. Neuvotteluja 
lisenssien myynnistä käytiin elo-syyskuussa vilkkaasti ja niitä jatketaan edelleen, mutta  Avilonin 
yrityssaneerausmenettely on tuonut viiveitä asioiden etenemiselle. Viskoosikuidut-toimialan 
teknologiaportfolioon kuuluvat PPV-teknologian lisäksi kehitteillä oleva karbamaattiteknologia sekä uudet 
palonsuojakuitu- ja muut erikoiskuitusovellukset.  
 
Pientaloteollisuus 
 
Pientaloteollisuus-segmentin muodostavan Finndomon liikevaihto vuonna 2011 oli 86,1 (touko-joulukuussa 
2010: 93,0) miljoonaa euroa. Finndomo on ollut Neo Industrialin osakkuusyhtiö toukokuusta 2010 alkaen. 
Loka-joulukuussa liikevaihto oli 18,7 (39,6) miljoonaa euroa, vähennystä 52,7 %. 
 
Finndomon Ruotsin liiketoimintojen eli Finndomo AB:n yrityssaneeraus toteutettiin. Siihen liittyen Finndomo 
teki myyntisaatavien alaskirjauksia yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Neo Industrialin osuus kuluksi kirjatusta 
summasta on omistusosuuden (30,3 %) mukainen. Finndomon Ruotsin toiminnoista irtautumisen myötä Neo 
Industrialin 2010 tekemässä kauppahinnan allokaatiossa kirjatut omaisuuserät liittyen Ruotsin tuotemerkkeihin 
sekä tiettyihin muihin omaisuuseriin kirjattiin alas. Näiden vaikutus Neo Industrialin tulokseen oli -1,2 miljoonaa 
euroa.  
 
Uuden strategiansa mukaisesti Finndomo keskittyy ydinliiketoimintaansa; talopakettien valmistukseen ja 
myyntiin Suomessa. Lisäksi yhtiö tekee tuotetoimituksia lähialueille, Venäjälle ja Baltiaan. 
 
Kuluttajien epävarmuus euroalueen taloudesta heijastui talopakettien kysyntään toisella vuosipuoliskolla ja 
alkuvuoden ennusteet kasvusta kääntyivät negatiivisiksi.  
 
Toisella vuosipuoliskolla yhtiö lisäsi panostustaan asiakaspalveluun ja toimitussisältönsä laajentamiseen, sillä 
yhä useampi talopakettiasiakas toivoo Avaimet käteen -palvelua. Tätä silmälläpitäen Finndomo lanseerasi 
syksyllä myös uuden huolenpitotoimintamallin. Lisäpalvelulla varmistetaan valmistalon hyvä ylläpito, tekninen 
toimivuus ja asumismukavuus. 
 
Finndomo tarkensi aluerakentamisen konseptiaan. Pääomia ja resursseja sitovan perustajaurakoinnin sijaan 
Finndomo keskittää jatkossa voimavaransa puuomakotialueiden kehittämiseen ja toimii 
aluerakentamiskohteissa talopaketti- ja tuoteosatoimittajana. 
 
Pääoman vapauttamiseksi Finndomo on realisoinut omistamiaan kiinteistöjä ja tontteja sekä tehostanut 
myyntisaatavien perintää.  
 
MUUT TILIKAUDEN TAPAHTUMAT 
 
Tammikuussa yhtiö tiedotti Avilonin palonsuojakuitutuotannon käynnistymisestä. Palonkestävää kuitua 
käytetään mm. sisustuksessa ja erilaisissa suojavaatteissa. Kuidun päämarkkina-alue on Yhdysvallat. 
Tammikuussa kerrottiin myös Avilonin kehittävän ympäristöystävällistä viskoosin valmistusteknologiaa, 
karbamaattiprosessia.  
 
Helmikuussa Neo Industrial teki 2,8 miljoonan euron lisäsijoituksen Pientaloteollisuus-toimialaansa kuuluvaan 
Finndomoon vahvistaakseen yhtiön taloudellista asemaa.  
 
Toukokuussa yhtiö tiedotti Avilonin mullistavasta innovaatiosta, jonka avulla paperisellusta valmistetaan 
liukosellua. Uusi teknologia ratkaisee viskoosituotannon pääraaka-aineen saatavuuden pysyvästi. 
 
Heinäkuussa ilmoitettiin, että Avilon keskeyttää tuotantonsa toistaiseksi heikosta markkinatilanteesta johtuen.  
 
Syyskuussa yhtiö kertoi Avilonin hakeutuvan yrityssaneeraukseen turvatakseen pitkän tähtäimen 
toimintaedellytyksensä. Yrityssaneeraushakemus hyväksyttiin 5.10.2011.  
 



   
 
Lokakuussa tiedotettiin Avilon Oy:n toimitusjohtajan vaihdoksesta. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM 
Sari Tulander, joka toimii myös Neo Industrial Oyj:n talousjohtajana. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja 
Heikki Hassi keskittyy jatkossa Viskoosikuidut-toimialan teknologioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. 
  
Marraskuussa Neo Industrial laski liikkeeseen institutionaalisille sijoittajille suunnatun yhtiön osakekurssin 
kehittymiseen sidotun 2016 erääntyvän 6 miljoonan euron lainan vahvistaakseen likviditeettiasemaansa ja 
lisätäkseen joustavuutta liiketoimintansa kehitykseen. Liikkeeseenlasku toteutui onnistuneesti ja merkintä 
hyväksyttiin välittömästi. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Reka Kaapeli käynnisti tammikuussa 2012 YT-neuvottelut varmistaakseen kilpailukykynsä, huomioiden 
kausivaihtelut ja myynnin kehityksen. Tilauskannan kasvun ansiosta sopeuttamistoimet toteutetaan työajan 
joustoja, lomien siirtoja ja osittaista 4-päiväistä työviikkoa käyttäen. Irtisanomisilta vältyttiin. 
 
Avilon on jatkanut panoksiaan erikoistuoteryhmälaajennuksen toteuttamiseksi. Etenkin antimikrobiset kuidut 
vaikuttavat merkittävältä tuoteryhmälaajennusmahdollisuudelta. 
 
Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Avilonin saneerausohjelmaehdotuksen määräajan pidennyksen siten, että 
ohjelmaehdotus tulee jättää viimeistään 7.5.2012. Yhtiö pyrkii yhdessä selvittäjähallinnon kanssa siihen, että 
saneerausohjelmaehdotus valmistuisi hyvissä ajoin ennen määräpäivää. Tavoitteena on, että  ohjelma 
vahvistetaan viimeistään alkusyksystä Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 
 
Osakkuusyhtiö Finndomo tehostaa toimintaana keskittämällä yrityksen toimintoja. Pääkonttori Vantaalta ja 
taloushallinto Jyväskylästä siirretään Sonkajärven tehtaalle, jonne keskitetään myös talosuunnittelutoiminnot. 
Hartolan tuotantolinja tulee Sonkajärven tehtaan alaisuuteen. Vantaan, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 
toimipisteet suljetaan.  
 
Finndomo hakeutui yrityssaneeraukseen 15. helmikuuta 2012 toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. 
Yrityssaneeraukseen päädyttiin, koska Finndomon lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja normaalin 
liiketoiminnan jatkamisen turvaava rahoituspaketti kariutui loppuneuvotteluissa. 
 
TILINPÄÄTÖS 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konsernin liikevaihto 
(IFRS) päättyneellä tilikaudella oli 121,2 miljoonaa euroa (83,4 miljoonaa euroa). Konsernitulos (IFRS) 
osoittaa tappiota -29,1 miljoonaa euroa (-10,6 miljoonaa euroa). 
 
KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (IFRS) 
 
  2011 2010 2009 
Liikevaihto, miljoonaa euroa 121,2 83,4 69,1 
Liikevoitto, % liikevaihdosta -12,9 -13,2 -7,8 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, miljoonaa euroa -8,9 -1,3 -0,2 
Oman pääoman tuotto, % neg. neg. neg. 
Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. neg. neg. 
Omavaraisuusaste, % 12,7 31,7 47,4 
Tulos/osake, euroa -4,60 -1,76 -0,65 

 
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO 
 
Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2011 yhteensä 410 027 kpl (381 127 kpl), 
mikä vastasi 6,9 prosenttia (6,3 %) osakkeiden määrästä ja 2,4 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Osakkeen 
hinta 31.12.2011 oli 2,50 euroa (5,60) ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 5,87 euroa. Vuoden alin 
kurssinoteeraus oli 2,00 euroa (5,40) ja ylin 9,43 euroa (8,20). 30.12.2011 yhtiön osakekannan markkina-arvo 
oli 15,3 miljoonaa euroa (33,3 milj. euroa). 
 
 
 



   
 
 
KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT  
 
Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin kokonaan omistamat tytäryhtiöt 
Novalis Oyj, Alnus Oy, RRR Finland Oy sekä Carbatec Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Emoyhtiön kotipaikka 
on Hyvinkää. Carbatec Oy on Avilon Oy:n emoyhtiö.  
 
31.12.2011 Neo Industrialilla oli 12 293 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 60,8 % 
osakkeista ja 72,7 % äänistä. 
 
Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä määräysvaltayhteisöjensä 
kautta 31.12.2011 yhteensä 2 965 162 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 2011 lopussa 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 osakkeet 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
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 91 727 92 727 61 407

 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA/LUOVUTUS 
 
Neo Industrial käytti katsausvuonna yhtiökokouksen (30.3.2011) antamaa valtuutusta yhtiön hallussa olevien 
omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Vuoden aikana myytiin yhteensä       
1 000 B-osaketta 8 000 euron myyntihinnalla. Myytyjen osakkeiden arvo oli 31.12.2011 pörssikurssilla laskien 
2 500 euroa. Yhtiön hallussa olevien omien B-sarjan osakkeiden määrä oli 31.12.2011 yhteensä 91 727 
kappaletta.  
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Konsernin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat 5,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa 
2010). Panoksista 0,5 miljoonaa euroa kohdistui Kaapelitoimialaan (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2010) ja 4,7 
miljoonaa euroa kohdistui Viskoosikuidut toimialaan. Kaapelitoimialan panostukset on kirjanpidossa huomioitu 
kuluina.  Viskoosikuidut toimialan panoksista kuluina on kirjanpidossa huomioitu 1,0 miljoonaa euroa ja 
taseeseen aktivoitiin 3,8 miljoonaa euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 605 (539) työntekijää. Vuoden 2011 lopulla 
konsernin henkilöstömäärä oli 611 (614), josta 473 (476) kuului Kaapelitoimialaan, 135 (135) Viskoosikuidut-
segmenttiin ja 14 (3) konsernihallintoon. Konsernin suoriteperusteisten palkkojen ja palkkioiden 
kokonaissumma tilikaudella oli 16,2 (18,2)  miljoonaa euroa. 
 
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 
 
Selvitys Neo Industrial Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys laaditaan toimintakertomuksesta erillisenä 
kertomuksena ja se julkaistaan vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 11. Julkaisun jälkeen selvitys 
on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi. 
 
Yhtiökokous hyväksyi 30.3.2011 esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja nimitti 
hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Matti Lainema, varapuheenjohtajaksi Pekka Soini ja 
varsinaisiksi jäseniksi Ilpo Helander, Risto Kyhälä, Taisto Riski ja Raimo Valo. Varajäseniä ei valittu. Neo 
Industrialin tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Taisto Riski, Ilpo Helander (30.3.2011 asti), Pekka Soini sekä 
Raimo Valo (30.3.2011 alkaen). 
                                                  
Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.   
 
Yhtiökokouksen päätöksistä ja valtuutuksista on annettu erillinen tiedote 30.3.2011.  
 
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Neo Industrialin 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.    
                           
Konserniyhtiöiden maksuvalmiustilanne on paikoin kireä. Avilonin yrityssaneerausmenettelyn vaihe on 
osaltaan vaikeuttanut muiden yhtiöiden rahoitusneuvotteluita. Kaapelitoimialan kiristynyt maksuvalmius on 
johtunut erityisesti metallien voimakkaista heilahteluista sekä kasvusta. 
 
Tilikauden 2012 haasteita ovat Kaapelin kasvun varmistaminen sekä Avilonin toimintaedellytysten 
varmistaminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Yhtiö pyrkii vuoden 2012 aikana hankkimaan 
lisärahoitusta ja neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin. Neuvottelut niin rahoittajien, toimittajien kuin 
asiakkaiden kanssa ovat käynnissä ja yhtiön johto uskoo onnistuvansa neuvotteluissa. Mikäli konserni ei 
kuitenkaan onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiön liiketoimintoja järjestellään 
uudelleen. Tilinpäätös on tehty jatkuvuusolettamalla. Tilinpäätöksessä Avilon Oy:n omaisuuserät on arvostettu 
jatkuvuuden periaatteen mukaan. Saneerausmenettelyn mahdollisesti mukanaan tuomia muutoksia Avilon 
Oy:n velkamääriin ei ole huomioitu. 
 
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 tuo paineita maksuvalmiuden hallintaan. 
  
Pientaloteollisuustoimialan merkittävimmät riskit liittyvät kysyntä- ja kilpailutilanteen kehittymiseen, 
tuotantokapasiteetin hyödyntämisen tasoon, raaka-aineen hintavaihteluihin ja kustannustehokkaamman 
toimintamallin käyttöönoton 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 merkittävimmät ovat 
sellu ja lipeä.          
                                              



   
 
Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta kävi läpi liiketoimintariskejä, rahoitusta ja maksuvalmiutta, testauslaskentaa 
sekä erilaisten rahoitusjärjestelyjen ja rakennemuutosten vaikutuksia raportointiin. Sisäisen tarkastuksen 
toimenpiteiden ohjauksessa huomioitiin aiempien riskiarviointien tuloksia.       
                                            
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  
 
Maailmantalouteen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta, joka saattaa vaikuttaa jokaiseen Neo Industrialin 
toimialaan. 
 
Viskoosikuidut-toimialan lyhyen aikavälin kysyntä- ja hintatilanne on vaikeasti ennakoitavissa. Tuotannon 
käynnistämispäätös riippuu hyväkatteisten erikoistuotteiden kysynnästä ja käynnistämistä varten tarvittavan 
rahoituksen turvaamisesta. Erikoistuotteiden osuutta pyritään kasvattamaan tuoteryhmälaajennuksilla, joista 
potentiaalisimmalta tällä hetkellä vaikuttaa antimikrobiset erikoiskuidut. Toimialan tulokseen vaikuttavat 
markkinatilanteen ja tämänhetkisen seisokin lisäksi uuden teknologialiiketoiminnan eteneminen. 
Tulevaisuuden polkua rakennetaan myös saneeraussuunnitelmassa huomioiden niin markkina-, tuoteryhmä- 
kuin teknologialaajennusmahdollisuudet. 
 
Kaapelitoimialan kysynnän uskotaan kasvavan ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liiketuloksen  
vuonna 2012 uskotaan olevan positiivinen.  
 
Pientaloteollisuustoimialan markkinan uskotaan olevan vuonna 2012 pienempi kuin vuonna 2011. Finndomon 
kannattavuutta rasittaneista, ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista ja omaisuudesta luopuminen 
kuitenkin tervehdyttää Finndomon taloutta. Finndomon hakeutumisen yrityssaneeraukseen uskotaan 
vaikuttavan vuoden 2012 myyntiin ainakin alkuvaiheessa heikentävästi. Toimintamallin muutoksen ja 
yrityssaneerauksen kautta luodaan kuitenkin edellytykset Finndomon paremmalle tuloksenteko- ja 
palvelukyvylle. 
 
Maksuvalmius ja kasvun rahoittaminen on konsernissa erityishuomion kohteena koko vuoden ajan. Rahoitus- 
ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi toimenpiteinä ovat varastojen kiertoa edelleen tehostavat toimenpiteet ja 
pääoman vapauttaminen omaisuuseristä. 
 
OSINKOPOLITIIKKA JA VOITONJAKOESITYS 
 
Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. Emoyhtiön vapaa 
oma pääoma 31.12.2011 on 23 793 515,36 euroa, josta tilikauden tappio on 4 694 521,98 euroa. Hallitus 
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 ei makseta osinkoa. Tilikaudelta 2010 ei 
maksettu osinkoa. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 
 
Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2012 klo 13.00 Helsingissä. Erillinen 
yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin. 
 
 
Helsinki 28.2.2012 
 
Neo Industrial Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9191 
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9192 
 
www.neoindustrial.fi 
 
 



   
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)     

1 000 euroa 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010
    

Liikevaihto 121 186 83 421

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -399 -3 209

Valmistus omaan käyttöön 53 52

Materiaalit ja palvelut -100 135 -60 649

Henkilöstökulut -19 366 -14 897

Poistot ja arvonalentumiset -6 223 -4 909

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -10 726 -10 849

  -136 796 -94 460

Liiketappio -15 609 -11 040

Rahoitustuotot      919 2 340

Rahoituskulut -5 478 -2 734

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -8 857 -1 332

Tulos ennen veroja -29 025 -12 765

Tuloverot -79 2 175

Tilikauden tulos -29 104 -10 591

Tilikauden tuloksen jakautuminen   

Emoyhtiön osakkeenomistajille -27 288 -10 416

Määräysvallattomille omistajille -1 816 -175

  -29 104 -10 591

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake   

laimennettu ja laimentamaton, euroa -4,60 -1,76

Osakkeiden lukumäärä 5 929 483 5 926 793

   

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   

Tulos -29 104 -10 591

Muut laajan tuloksen erät   

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -473 977

Yhteensä -473 977

Tilikauden laaja tulos  -29 577 -9 614

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   

Emoyhtiön osakkeenomistajille -27 761 -9 450

Määräysvallattomille omistajille -1 816 -164

 -29 577 -9 614

 
 
 
 



   
 
KONSERNITASE (IFRS)     

1 000 euroa 31.12.2011 31.12.2010
      

VARAT 
 

    

Pitkäaikaiset varat     

Liikearvo 3 477 3 624

Muut aineettomat hyödykkeet 10 618 7 765

Aineelliset hyödykkeet 39 690 43 719

Osuudet osakkuusyrityksissä 6 369 4 668

Saamiset 122 1

Johdannaissopimukset 0 66

Laskennallinen verosaaminen 2 610 3 040

Pitkäaikaiset varat yhteensä 62 884 62 883

    

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 17 008 17 529

Myytävissä olevat sijoitukset 0 0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 189 19 880

Tilikauden verotettavaa tuloon   

perustuvat verosaamiset 15 17

Johdannaissopimukset 10 1 174

Muut rahoitusvarat 0 2 894

Rahavarat 1 793 2 734

Lyhytaikaiset varat yhteensä 35 016 44 229

    

Varat yhteensä 97 900 107 112

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
1 000 euroa 31.12.2011 31.12.2010
    

Oma pääoma      

Osakepääoma 24 082 24 082

Ylikurssirahasto 66 66

Vararahasto 1 221 1 221

Omat osakkeet -591 -599

Muuntoerot -1 712 -1 239

Kertyneet voittovarat -38 417 -11 492

Muu vapaa pääoma 28 903 21 327

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman 
osuus 

13 552 33 366

Määräysvallattomien omistajien osuus -1 100 573

Oma pääoma yhteensä 12 452 33 939

    

Pitkäaikaiset velat   

Laskennalliset verovelat 3 607 4 047

Varaukset 756 839

Korolliset velat 27 960 25 905

Korottomat velat 1 426 1 584

Johdannaissopimukset 913

    

Lyhytaikaiset velat   

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 33 24

Varaukset 100 0

Lyhytaikaiset korolliset velat 22 365 16 314

Johdannaissopimukset 139 0

Ostovelat ja muut velat 28 149 24 459

Velat yhteensä 85 448 73 172

    

Oma pääoma ja velat yhteensä 97 900 107 112

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)     
           
1 000 euroa A  B C D E F G H I J

Oma pääoma 31.12.2009 24 082 66 1 221 -381 -2 013 21 327 -308 43 993 1 444 45 437
Muuntoerot     774   774  774
Tilikauden tulos       -10 416 -10 416 -164 -10 580
Maksetut osingot       -1 483 -1 483  -1 483
Hankitut omat osakkeet    -218    -218  -218
Määräysvallattomien 
omistajien osuuden muutos       757 757 -757  
Määräysvallattomien 
omistajien osuus       -41 -41 50 9
Oma pääoma 31.12.2010 24 082 66 1 221 -599 -1 239 21 327 -11 491 33 366 573 33 939
           
     
1 000 euroa A  B C D E F G H I J

Oma pääoma 31.12.2010 24 082 66 1 221 -599 -1 239 21 327 -11 491 33 366 574 33 939
Muuntoerot     -473   -473  -473
Tilikauden tulos       -27 288 -27 288 -1 816 -29 104
Maksetut osingot        0  0
Hankitut omat osakkeet        0  0
Myydyt omat osakkeet    8    8  8
Määräysvallattomien 
omistajien osuuden muutos       362 362 142 505
Osuuus osakkuusyhtiö- 
muutoksista      7 575  7 575  7 575
Oma pääoma 31.12.2011 24 082 66 1 221 -591 -1 712 28 903 -38 416 13 552 -1 100 12 452

 
 
Otsikoiden kirjainkoodien selitykset: 
A  Osakepääoma 
B  Ylikurssirahasto 
C  Vararahasto 
D  Omat osakkeet 
E  Muuntoerot 
F  Muu vapaa pääoma 
G Kertyneet voittovarat 
H  Yhteensä osuus 
I    Määräysvallattomien omistajien osuus 
J   Oma pääoma yhteensä 
 
Osakkuusyhtiö Finndomon omaa pääomaa vahvistettiin katsauskaudella. Finndomon pääomistajien oman 
pääoman ehtoisten panosten lisäksi yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon syntyi 25 miljoonan euron 
isäys. Tästä Neo Industrialin 30,3 % osuus on 7,6 miljoonaa euroa. 
 
 
 
 
 



   
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)    
     
1 000 euroa 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010
Liiketoiminnan rahavirrat    

Liiketoiminnasta saadut maksut 127 339 83 306

Liiketoiminnasta maksetut maksut -130 728 -81 138

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2 648 -1 164

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 740 415

Maksetut välittömät verot -35 59

Liiketoiminnan nettorahavirta -5 332 1 478

     

Investointien rahavirta    
Tytäryritysten ja uusien liiketoimintojen hankinta -2 0
Tytäryhtiöosakkeiden kauppahinnan muutos 0 0
Osakkuusyhtiöiden hankinta -2 982 -6 000
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 442 -7 271
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 82 0
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -3 785 -178
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 0 0
Luovutustulot muista sijoituksista 0 3 679
Kotiutukset muista rahavaroista 2 889 7 443
Investoinnit muihin rahoitusvaroihin 0 -3 000
Myönnetyt lainat -493 -309
Lainasaamisten takaisinmaksut 2 019 0
Investointien nettorahavirta -3 714 -5 636
     
Rahoituksen rahavirta    
Omien osakkeiden hankinta 0 -217
Omien osakkeiden myynti 8 0
Lainojen nostot 16 149 8 091
Lainojen takaisinmaksut -7 013 -1 877
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1 031 -719
Maksetut osingot  0 -1 483
Rahoituksen nettorahavirta 8 114 3 794
     
Rahavarojen muutos -932 -364
Rahavarat tilikauden alussa 2 734 3 000
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -9 98
Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus    
Rahavarat tilikauden lopussa 1 793 2 734
 



   
 
 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
 
Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo industrialin omistamat tytäryhtiöt Novalis Oyj, 
RRR Finland Oy, 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. 
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 31.12.2011 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. 
 
Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee 
vuoden 2012 aikana hankkimaan lisärahoitusta ja neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin. Neuvottelut niin 
rahoittajien, toimittajien kuin asiakkaiden kanssa ovat käynnissä ja yhtiön johto uskoo onnistuvansa 
neuvotteluissa.  Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei 
riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan 
tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tämä vaarantaisi yhtiön toiminnan jatkuvuuden nykymuodossaan. Avilon 
Oy:n omaisuuserät on arvostettu jatkuvuuden periaatteen mukaan. Saneerausmenettelyn mahdollisesti 
mukanaan tuomia muutoksia Avilon Oy:n velkamääriin ei ole huomioitu. 
 
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 
 
Segmenttiraportointi perustuu IFRS 8 –standardin mukaisesti johdon sisäiseen raportointiin. Täydentävinä 
tietoina esitetään liikevaihdon jakauma tuoteryhmittäin ja myyntialueittain. Johdannaisten esitystapaa 
segmenttiraportilla on muutettu. Segmenteillä on huomioitu asiakaskohtaiset hyödykejohdannaiset ja vain ao. 
segmenttiä koskevat valuuttasuojaukset. Muut toiminnot ja eliminoinnit –ryhmässä esitetään muut 
johdannaiset. Lisäksi segmenttiraportilla esitetään liiketulos ennen ja jälkeen avointen suojausten. Liitetiedon 
lopussa on esitetty johdannaisten uuden ryhmittelyn mukainen jako. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



   
 
 
2011 
1 000 euroa 

Kaapeli Viskoosi-
kuidut

Pientalo-
teollisuus

Eliminoinnit ja  
muut toiminnot 

Konserni
yhteensä

         

Liikevaihto 102 871 18 354 0 -39 121 186
Segmentin liikevoitto -3 408 -10 975    -14 383

Kohdistamattomat erät     -1 226 -1 226
Liikevoitto    0 -1 226 -15 609
Osuudet osakkuus- 
yritysten tuloksesta 

0  -8 857   -8 857

Kohdistamattomat erät     -4 638 -4 638
Tilikauden tulos       -29 103
Varat        
Segmentin varat 67 586 19 139 6 369   93 094
Kohdistamattomat varat     4 807 4 807
Varat yhteensä 67 586 19 139 6 639 4 807 97 900
Velat        
Segmentin velat 40 604 28 942    69 546
Kohdistamattomat velat    0 15 902 15 902
Velat yhteensä 40 604 28 942 0 15 902 85 448
Varat - velat 26 981 -9 803 6 369 -11 095 12 452
Investoinnit 581 4 468 0 0 5 049
Poistot 
 

4 819 1 091 0 313 6 223

 
2010 
1 000 euroa 

 
Kaapeli Viskoosi-

kuidut
Pientalo-

teollisuus

 
Eliminoinnit ja  

muut toiminnot 
Konserni 
yhteensä

      

Liikevaihto 83 434  0   83 434
Segmentin liikevoitto -2 939 -6 759    -9 698

Kohdistamattomat erät     -1 341 -1 341
Liikevoitto    0 -1 341 -11 040
Osuudet osakkuus- 
yritysten tuloksesta 

0  -1 332   -1 332

Kohdistamattomat erät     1 780 1 780
Tilikauden tulos       -10 591
Varat        
Segmentin varat 81 573 13 182 4 668   99 424
Kohdistamattomat varat     7 688 7 688
Varat yhteensä 81 573 13 182 4 668 7 688 107 112
Velat        
Segmentin velat 57 648 14 689    72 337
Kohdistamattomat velat    0 836 836
Velat yhteensä 57 648 14 689 0 836 73 173
Varat - velat 23 926 -1 507 4 668 6 852 33 939
Investoinnit 4 117 11 832 0 50 15 999
Poistot -4 841 0 0 -68 -4 909



   
 
 

Kaapelitoimialan liikevaihto 
tuoteryhmittäin, miljoonaa euroa  

1-12/2011 1-12/2010 

LV energy 35,2 28,2 
Power cable 67,7 55,2 
Yhteensä 102,9 83,4 
     
Kaapelitoimialan liikevaihto 
myyntialueittain, miljoona euroa 

1-12/2011 1-12/2010 

EU-maat 89,2 65,5 
EU:n ulkopuoliset maat 13,7 17,9 
Yhteensä 102,9 83,4 
  
Viskoosikuitutoimialan liikevaihto 
myyntialueittain 

1-12/2011 1-12/2010 

EU-maat 3,8 0,0 
EU:n ulkopuoliset maat 14,6 0,0 
Yhteensä 18,4 0,0 

 
Kaapelitoimitalan neljä suurinta asiakaskonsernia olivat  Nokia Siemens Networks, Onninen, Rexel ja 
Sonepar, joista kunkin osuus liikevaihdosta oli yli 10 %. Viskoosikuidut-segmentin isoimmat asiakkaat yli 10 
%:n liikevaihto-osuudella olivat Cetex-Rheinfaser, Filofibra ja Milliken&Co. 
 
 
 
UUSI JOHDANNAISTEN ESITYSTAPA SEGMENTTIRAPORTILLA 
 

 

2011 
1 000 euroa 

Kaapeli Viskoosi-
kuidut

Pientalo-
teollisuus

Eliminoinnit ja  
muut toiminnot 

Konserni
yhteensä

     
  
Liikevoitto ennen avoimien 
johdannaisten arvonmuutosta 

-2 976 -10 975 -976 -14 927

Avoimien johdannaisten 
arvonmuutos 

-93 -589 -682

Liikevoitto avoimien johdannaisten 
arvonmuutoksen jälkeen 

-3 069 -10 975 -1 565 -15 609

  
2010 
1 000 euroa 

Kaapeli Viskoosi-
kuidut

Pientalo-
teollisuus

Eliminoinnit ja  
muut toiminnot 

Konserni
yhteensä

     
  
Liikevoitto ennen avoimien 
johdannaisten arvonmuutosta 

-3 688 -6 759 -975 -11 422

Avoimien johdannaisten 
arvonmuutos 

95 288 383

Liikevoitto avoimien johdannaisten 
arvonmuutoksen jälkeen 

-3 593 -6 759 -687 -11 040

 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
VASTUUT JA JOHDANNAISET 
 
Johdannaissopimukset 
1 000 euroa Positiiviset 

käyvät 
arvot 

Negatiiviset 
käyvät 

arvot

Käyvät 
nettoarvot 
31.12.2011

Käyvät 
nettoarvot 
31.12.2010 

Nimellis-
arvot 

31.12.2011

Nimellis-
arvot 

31.12.2010

Rahoitusjohdannaiset     
Optiosopimukset  -913 -913 0 0 0
Valuuttajohdannaiset         
Valuuttatermiinit 0 0 0 -26 0 1 545
Raaka-aineoptiot         
Metallijohdannaiset 10 -138 -128 1 240 3 354 4 366
Johdannaiset yhteensä 10 -1051 -1 041     
 
Vähennetään pitkäaikaiset johdannaiset 

        

 
Metallijohdannaiset 

 
0 

 
0

      

Lyhytaikainen osuus 10 -1051       
 
Muut vastuut 
1 000 euroa 31.12.2011 31.12.2010

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä, arvopapereita tai 
takauksia 

  

Rahalaitoslainat 15 735 24 053
Velat muille 12 178 5 400
Annetut yrityskiinnitykset 41 820 21 820
Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo 25 885 25 712
Annetut takaukset 27 913 18 933
  
Muut vakuudet  
Takaukset ja maksusitoumukset 2 353 3 173
Vakuustalletukset 0 2 894
Kiinteistökiinnitykset 4 700 3 000
 
 
Factoring-luoton vakuutena on ao. myyntisaamiset, joita 31.12.2011 oli 7,4 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa 
euroa 31.12.2010). Factoring-luotto 31.12.2011 oli 6,4 miljoonaaeuroa (3,6 miljoonaa euroa 31.12.2010). 
 
Yllä oleviin kaapelitoimialaan liittyviin rahalaitoslainoihin liittyy kovenantteja ja ehtoja. Olennaisimmat 
rahoitussopimuksen ehdot: 
 
- Neo Industrial -konsernin omistusosuus yhtiöstä ja tämän omistus Reka Kaapeli Oy:stä ei saa ilman 

rahoittajan suostumusta laskea alle 100%:n. 
- Yhtiö on saanut Neo Industrial -konsernin sisältä 13,6 miljoonan euron pääomalainan, joka voidaan 

maksaa takaisin vasta kun rahoitussopimuksen mukaiset lainat yhtiössä ja Reka Kaapeli Oy:ssä on 
maksettu takaisin.  

- Metsämarkka 1 -konsernin omavaraisuusaste tulee olla vähintään 21% vuoden 2011 tilinpäätöksessä 
(23,5% vuonna 2012, 25% vuonna 2013, 28% vuonna 2014 ja siitä eteenpäin 35,5%). 

- Metsämarkka 1 -konsernin korolliset velat/käyttökate tulee olla enintään 6,8 vuonna 2011 (4,3 vuonna 
2012, 3,4 vuonna 2013, 3,0 vuonna 2014 ja siitä eteenpäin 2,0). 

- Rajoitettu tai rahoittajan luvanvarainen varojen jakamisehto sisältyy rahoitussopimukseen. 
 
Jos yksi tai useampi ehto jää täyttymättä, on rahoittajalla oikeus vaatia neuvottelua ja mikäli neuvottelut eivät 
johda sopimukseen, on rahoittajalla oikeus eräännyttää ao. rahoitussopimukseen kuuluvat lainat.  



   
 
 
 
Tunnuslukukovenanttien ehdot eivät ole täyttyneet tilinpäätöshetkellä, mutta pankki on vahvistanut, että tällä ei 
ole vaikutusta lainojen maturiteettiin.  
 
Rahoitusleasingsopimusten vastuut on esitetty liitetiedossa nro 23 ja muiden vuokrasopimusten vastuut on 
esitetty liitetiedossa nro 28. 
 
INVESTOINTISITOUMUKSET 
 
Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 31.12.2011 olivat 0,2 miljoonaa euroa 
(31.12.2010 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     1-12/2011 1-12/2010  
     
Myynnit   20 15  
Osingot   0 -764  
Muut ostot   -1 731 -1 516  
Korkotuotot   13 23  
Lainasaamiset   493 0  
Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden 
lopussa 

  945 1 467  

Rahoitusleasingit (aktivoitu taseeseen) tiloihin   -9 944 -10 983  
Muut velat kauden lopussa   -8 -1  
     
Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa     
Myynnit Nestor Cables Oy:lle vuonna 2011 oli 40 tuhatta euroa (vuonna 2010: 0 tuhatta euroa) ja ostot 
2 tuhatta euroa (vuonna 2010: 0 tuhatta euroa). Saamiset kauden lopussa 3 tuhatta euroa(vuonna 2010: 
4 tuhatta euroa).   
       
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa       
1 000 euroa     1-12/2011 1-12/2010  
Korkotuotot   73 162  
Lainasaamiset   0 2000  
Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden 
lopussa 

  0 38  

       
Muu lähipiiri koostuu yrityksistä, joilla on omistuksellinen yhteys yhtiön määräysvaltaa käyttävän 
omistajan kautta. Liiketapahtumat koostuvat liiketoimista SAV-Rahoitus Oyj:n kanssa.  
 
Johdon työsuhde-etuudet 
Konsernrin lähipiiriin kuuluvaksi johdoksi on määritelty 
konsernin hallitus ja johtoryhmä 

      

1 000 euroa    2011 2010   
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet   341 392   
Eläke-etuudet, maksupohjaiset järjestelyt  60   

 
 
 



   
 
 
 
TULOSLASKELMAN JA TASEEN TUNNUSLUVUT 
 
 
1 000 euroa 2011 2010 2009
Liikevaihto 121 186 83 421 69 095
Liikevoitto -15 609 -11 040 -5 419

Liikevoitto % -12,9 -13,2 -7,8

Tulos ennen veroja -29 025 -12 765 -4 163

  % liikevaihdosta -24,0 -15,3 -6,0

Tilikauden tulos -29 104 -10 591 -3 894

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

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

Omavaraisuusaste, % 12,7 31,7 47,4

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %  389,8 107,8 41,6

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 1 504 15 241 3 135

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 605 539 484

Osakekohtaiset tunnusluvut (A- ja B-osakkeet) 2011 2010 2009

Oma pääoma/osake, euroa 2,10 5,71 7,59

Tulos/osake (EPS), euroa -4,60 1,76 -0,65

Osinko/osake, euroa 0,25 0,25

Osinko/tulos, % neg. neg. neg.

Efektiivinen osinkotuotto, % 4,5 3,7

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

Osakkeen kurssikehitys, euroa  

- keskikurssi 5,87 6,32 5,76

- alin kurssi 2,00 5,40 4,45

- ylin kurssi 9,43 8,20 6,85

- kurssi kauden lopussa 2,50 5,60 6,85

Osakekannan markkina-arvo, 1 000 euroa 15 292 33 295 40 667

Osakkeiden vaihto, kpl  

 B-osakkeet 410 027 381 127 278 431

 - % osakemäärästä 6,8 6,3 4,6

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



   
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
Oman pääoman tuotto (ROE) %  = Tilikauden tulos             x 100 

  Oma pääoma (keskimäärin)       

          

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % = Tulos ennen veroja + korkokulut- ja muut rahoituskulut    x 100 

  [Taseen loppusumma - pakolliset varaukset ja korottomat velat] (keskimäärin)  

          

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus laskennallisella verovelalla vähennettynä        
            x 100 

  Taseen loppusumma - saadut ennakot      

          

Nettovelkaantumisaste (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/osake             x 100 

  Tulos/osake        

          

Efektiivinen osinkotuotto, % = Osinko/osake             x 100 

  Osakeantioikaistu kurssi tilikauden lopussa     

          

Hinta/voitto -suhde, P/E - luku = Osakeantioikaistu kurssi tilikauden lopussa        

  Tulos/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 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 
ysynnän 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. 


