
 
 

 

Neo Industrial Oyj          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE       13.3.2013  klo 17.50 
 
OIKAISU NEO INDUSTRIAL OYJ:N 28.2.2013 JULKAISTUUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 
 
Neo Industrial Oyj julkaisi tilinpäätöstiedotteen 28.2.2013. Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen 
lopetettuna toimintona käsitellyn viskoosikuidut-toimialan yhtiöt Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy hakeutuivat 
konkurssiin 6.3.2013. Koska tilinpäätös ei ollut vielä valmis alkuperäisen tilinpäätöstiedotteen 
julkistamisajankohtana, on konkurssien vaikutus huomioitu tässä oikaistussa tilinpäätöstiedotteessa ja 
14.3.2013 julkaistavassa tilinpäätöksessä. 
 
Olennaisimmat erot 28.2.2013 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen:  
 
Oikaistussa tilinpäätöstiedotteessa eivät viskoosikuitutoimialan osalta esitetyt tiedot enää perustu toiminnan 
jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu 
alas taseesta. Avilon Fibres Oy:öön liittyvät konsernin takausvastuut on tulosvaikutteisesti kirjattu 
konsernitaseeseen velaksi. Näiden yhteisvaikutus heikensi konsernitulosta 2,5 miljoonaa euroa. Tilikauden 
jatkuvien toimintojen tulos on oikaisun jälkeen -6,0 miljoonaa (ennen oikaisua -2,2 miljoonaa euroa) ja koko 
konsernin tulos -6,3 miljoonaa (ennen oikaisua -3,8 miljoonaa). Taseen loppusumma pieneni 62,9 
miljoonaan euroon 76,1 miljoonasta eurosta. Konsernin omavaraisuusaste oikaisun jälkeen on 13,8% (ennen 
oikaisua 14,7%). 
 
Emoyhtiössä (FAS) tytäryhtiöosakkeiden taseesta pois kirjaamisen ja takausvastuiden ja luottotappioiden 
tuloksen kautta huomioimisen jälkeen jakokelpoiset varat alenivat 13 miljoonaa euroa. Muutoksen jälkeen 
emoyhtiön omavaraisuusaste on 63,7%. 
 
Yhtiökokouksen marraskuussa 2012 antaman valtuutuksen pohjalta hallitus on päättänyt 13.3.2013 että 
jakautumisen täytäntöönpanoa ei olosuhteiden muututtua viedä eteenpäin. 
 
OIKAISTUT TILINPÄÄTÖSTIEDOTETIEDOT 
 
Kaapelitoimialan liiketulos parani merkittävästi vuodesta 2011, jakautumisen täytäntöönpanoa ei 
olosuhteiden muututtua viedä eteenpäin  
 
Tammi-joulukuussa 
- Konsernin liikevaihto oli 106,2 miljoonaa euroa (102,8 milj. euroa vuonna 2011), muutos 3,3 % 
- Liiketulos oli 0,8 (-4,8) miljoonaa euroa, muutos 116,7 %  
- Kaapelitoimialan liiketulos oli 2,1 (-3,1) miljoonaa euroa 
- Tilikauden tulos oli -6,3 (-29,1) miljoonaa euroa, muutos 78,4 % 
 
AVAINLUKUJA 

 

2012 
 

2011 
 

Muutos 
 

Liikevaihto, milj. euroa 106,2 102,8 3,3 % 
Liiketulos, milj. euroa 0,8 -4,8 116,7 % 

Tilikauden tulos, milj. euroa -6,3 -29,1 78,4 % 
Tulos/osake, euroa -1,25 -4,60 72,8 % 

      TOIMITUSJOHTAJA JARI SALO: 
 
Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala kehittyi myönteisesti edellisestä tilikaudesta. Liikevaihto kasvoi 3 
prosenttia ollen 106,2 miljoonaa euroa (102,9 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liiketulos parani merkittävästi 
ollen 2,1 miljoonaa euroa (-3,1). Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta asema säilytettiin päämarkkinoilla. 
Raaka-ainemetallien hintojen heilahtelu oli edellisvuotta tasaisempaa. Kaapelitoimialalla käyttöpääoman 
hallinta aiheutti erityisiä haasteita mm. raaka-aineiden ajoittamisessa tehtaille ja varautumisessa 
sesonkikauteen. 
 
Neo Industrial -konsernin vuosi 2012 oli kokonaisuudessaan erityisen haastava. Tilikaudella 2012 Neo 
Industrial -konsernin kolmesta segmentistä (kaapeli, viskoosikuitu, pientaloteollisuus) kaapeliteollisuus 
esitetään jatkuvana toimintona. Pientaloteollisuus- ja viskoosikuidut-toimiala on luokiteltu lopetetuiksi 
toiminnoiksi. Neo Industrial luopui pientaloteollisuus-segmentistä tilikaudella kirjatessaan Finndomo Oy:n 
omistuksen arvon alas taseestaan. Saneerausohjelmassa ollut viskoosikuidut-toimiala luokiteltiin lopetetuksi 



 
 

 

toiminnoksi perustuen tilinpäätöshetkellä voimassa olleeseen jakautumissuunnitelmaan, jonka tarkoituksena 
oli eriyttää viskoosikuidut-toimiala omaksi julkiseksi osakeyhtiöksi.  
 
Tilinpäätöspäivän jälkeen 10.1.2013 Neo Industrial ja jakautumista vastustaneet velkojat pyysivät yhdessä 
jakautumiskäsittelyn lykkäämistä.  Viskoosikuidut-toimialan yhtiöt jättivät konkurssihakemukset 6.3.2013.  
 
LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 
 
Neo Industrial -konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 106,2 miljoonaa euroa (102,8). Koko vuoden tulos oli 
tappiollinen -6,3 miljoonaa euroa (-29,1). Tulosta paransi Avilonin saneerausvelkojen leikkaus 10,3 miljoonaa 
euroa ja Reka Kaapeli Oy:n tilavuokrasopimusten muutos toistaiseksi voimassaoleviksi. 
Vuokrasopimusmuutos poisti taseesta 9,7 miljoonaa euroa aineellisista hyödykkeistä sekä veloista ja sen 
tulosvaikutus ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa ja verojen jälkeen 0,7 miljoonaa euroa. Tulosta heikensi  
Finndomon omistusosuuden alaskirjaus 6,4 miljoonaa euroa. Avilonin saneerausvelkoihin liittyvien vastuisiin 
sekä niihin liittyvien vakuuksien läpikäynnin ja neuvottelujen pohjalta tehtiin 0,8 miljoonan euron kulukirjaus 
rahoituseriin. Viskoosikuidut-toimialan osalta tilinpäätöksessä esitetyt tiedot eivät perustu toiminnan 
jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu 
alas taseessa. Avilon Fibres Oy:öön liittyvät konsernin takausvastuut on tulosvaikutteisesti kirjattu 
konsernitaseeseen velaksi. Näiden yhteisvaikutus heikensi konsernitulosta 2,5 miljoonaa euroa. 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Neo Industrialin maksuvalmiustilanne oli koko katsauskauden kireä. 
 
Reka Kaapelin myyntisaamisten rahoituksen työkalut yhdistettiin heinäkuussa. Myyntisaamisten 
myyntisopimuksista luovuttiin ja kokonaisrahoituslimiitti myyntisaamisten factoring-sopimuksille nostettiin 18 
miljoonaan euroon (9,5 miljoonaa euroa vuonna 2011). Tästä käytössä vuoden lopussa oli 8,8 miljoonaa 
euroa (6,4). 6,5 miljoonan euron (6,0) shekkitililimiitistä käytössä oli vuoden lopussa 5,7 miljoonaa euroa 
(5,8). 
 
Kaapelitoimialalla tilavuokrasopimusten muutoksesta aiheutunut rahoitusleasing-käsittelyn purku taseesta 
poisti 9,7 miljoonaa euroa aineellisista hyödykkeistä ja korollisista veloista. 
 
Taseen loppusumma vuoden 2012 päättyessä oli 62,9 miljoonaa euroa (97,9). 
 
SEGMENTIT 
 
Kaapeli 

 
Q4/ 2012 Q4/ 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 

Liikevaihto, milj. euroa  22,3 24,5 -9,0 % 106,2 102,9 3,2 % 
Liiketulos, milj. euroa -0,2 -1,0 78,1 % 2,1 -3,1 168,1 % 

 
Kaapelitoimialan liikevaihto oli katsauskaudella 106,2 miljoonaa euroa (102,9), kasvua 3 prosenttia. 
Alkuvuonna Pohjoismaiden kysyntä oli hyvällä tasolla, mutta heikkeni selvästi vuoden lopussa verrattuna 
edelliseen vuoteen. Myyntivolyymi kasvoi Pohjoismaissa, mutta Baltiassa ja Venäjällä jäätiin vuoden 2011 
tasosta.  
 
Liiketulos parani merkittävästi ollen koko vuodelta 2,1 miljoonaa euroa (- 3,1). Toiminnan tehostuminen, 
panostusten lisääminen Pohjoismaissa ja metallihintojen vakaus olivat keskeisimpiä tekijöitä liiketuloksen 
parantumiselle. 
 
Raaka-ainemetallien hintavaihtelu oli edellistä vuotta maltillisempaa, kun taas muovien osalta hintavaihtelu 
oli paikoin erittäin voimakasta. Toimintaprosessien ja organisaation muutoksia jatkettiin vuonna 2012. 
Toiminnanohjaustiimi muodostettiin kesäkuun alussa optimoimaan tuotantoa. Pohjoismaiden markkinoihin 
lisättiin panostuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Käyttöpääoman hallinta oli haasteena koko vuoden ajan. Tämä tilanne ei luonut parhaita mahdollisuuksia 
vaihto-omaisuuden kasvattamiseen sesonkikautta varten. Keväällä ja alkusyksyn aikana Reka Kaapeli ei 
kyennyt kaikilta osin riittävään toimitusnopeuteen. Tämä vaikutti myyntivolyymeihin. Vuoden lopulla tilanne 
kehittyi myönteisesti ja loi edellytyksiä toimituskyvyn  parantamiseen.  
 



 
 

 

Suomessa Keuruun tehtaan kapasiteetti oli varsin tasaisessa käytössä marraskuuhun asti. Hyvinkään 
tehtaan tuotanto oli lokakuuhun asti tasaisessa käytössä ylittäen vuositason volyymitavoitteensa. Riihimäen 
tehtaalla olivat haasteena kapasiteetin käyttöasteen merkittävät vaihtelut sesongin ja hiljaisempien kausien 
välillä. Tästä aiheutui tehtaalle suunniteltua enemmän muuttuvia kuluja. 
 
Alkuvuonna ja vuoden lopussa markkinoiden hiljentyessä päämarkkina-alueilla sekä johtuen kausivaihtelusta 
toteutettiin tehdasseisokkeja ja koko organisaation lomautuksia.   
 
Merkittäviä uusinvestointeja ei toteutettu. Tehdyt investoinnit, 1,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), 
kohdistuivat ensisijaisesti tuotannon tehostamiseen ja ylläpitoinvestointeihin.  
 
Vuonna 2011 Reka Kaapelin Keuruun tehtaalla tapahtuneen konerikon vakuutuskäsittely on edelleen 
kesken. Yhtiö on arvioinut vahingon 0,8 miljoonan euron suuruiseksi. Vakuutuskorvaus on vuoden 2011 
kirjanpidossa huomioitu kyseisellä arvolla. 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.  
 
Venäjän liiketoiminnassa erikoiskaapeleiden liikevaihto oli odotusten mukainen. Venäjän liiketoiminnan tulos 
jäi hieman tappiolliseksi. Heinäkuussa päätetty laajennusinvestointiprojekti palonkestävien erikoiskaapelien 
valmistuskapasiteetin lisäämiseksi eteni suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on aloittaa palonkestävien 
erikoiskaapeleiden tuotanto kesällä 2013. 
 
Toimialaan kuuluvan osakkuusyhtiön, tietoliikenne- ja valokaapeleita valmistavan Nestor Cables Oy:n 
liikevaihto oli katsausvuonna 27,4 miljoonaa euroa (29,7). Nestorin tilikauden tulos jäi hieman tappiolliseksi. 
Sopeutustoimia toteutettiin vaikeassa markkinatilanteessa.    
  
Viskoosikuidut 

 
Q4/ 2012 Q4/ 2011 Muutos 2012 2011 Muutos 

Liikevaihto, milj. euroa 0,0 1,5 -99,4 % 2,1 18,4 -88,5 % 
Operatiivinen liiketulos, milj. 
euroa 

-1,4 -2,1 35,3 % 5,1 -11,0 146,9 % 

 
Viskoosikuidut-toimialan liikevaihto vuonna 2012 oli 2,1 miljoonaa euroa (18,4), muodostuen käytännössä 
palonsuojakuituvaraston myynnistä USA:n markkinoille vuoden alkupuoliskolla. Operatiivinen liiketulos oli 
positiivinen 5,1 miljoonaa euroa (-11,0) Avilonin saneerausohjelman mukaisen 10,3 miljoonan euron velkojen 
tulouttamisen myötä. Lopetettuna toimintona käsiteltävä viskoosikuidut - toimiala esitetään tuloslaskelmalla 
yhtenä eränä rivillä "Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista" yhdessä pientaloteollisuuden kanssa.  
 
28. kesäkuuta Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Avilonin saneerausohjelmaehdotuksen. Osana 
saneerausohjelma-ehdotusta velkojille tarjottiin mahdollisuutta konvertoida saatavansa Avilon Oy:n 
osakkeiksi. Yhteensä Avilonin veloista poistui 14,5 miljoonaa euroa, tästä 10,3 miljoonaa euroa 
vakuudettomien velkojen leikkauksesta johtuen. Veloista 4,2 miljoonaa euroa konvertoitiin osakkeiksi. 
Konsernin ulkopuolisten yhtiöiden osuus konvertoinnista oli 2,3 miljoonaa euroa. Avilon Oy:n 
vakuudettomien saneerausvelkojen määrä leikkauksen jälkeen oli 2,6 miljoonaa euroa. Vakuudettomien 
velkojen leikkausprosentti oli 80. 
 
Perusviskoosin maailmanmarkkinahinta pysyi koko vuoden liian alhaisena tuotannon 
uudelleenkäynnistämiseksi Valkeakosken tehtaalla. Samoin palonsuojakuidussa markkinatilanne oli vaikea. 
Avilon suuntasi panostuksensa erikoiskuituihin. Erikoistuotteissa palonsuojakuidun rinnalle lähdettiin 
kehittämään antimikrobisia kuitutuotteita. Valkeakosken tehtaalla toteutettiin jälkikäsittelyinvestointi, jonka 
jälkeen antimikrobisen jälkikäsittelyn koe- ja testiajot voitiin aloittaa. Ensimmäiset testierät toimitettiin 
asiakkaille analysoitavaksi vuoden lopulla.  
 
Avilonilla oli katsauskaudella päästöoikeuksia, jotka se myi kauden aikana kokonaisuudessaan 1,1 miljoonan 
euron (2,2) myyntivoitolla. 
 
Kolmannella vuosineljänneksellä Avilon osti Valkeakosken tehtaansa kunnossapitoliiketoiminnan 
Maintpartner Oy:ltä. Liikkeenluovutussopimus koski yhteensä 34:ää tehtaan kunnossapidossa ja 
voimalaitoksen operoinnissa työskentelevää henkilöä, jotka siirtyivät ns. vanhoina työntekijöinä Avilon Oy:n 
palvelukseen 1. syyskuuta. Liikkeenluovutuksella ei ole olennaista vaikutusta tilikauden lukuihin. Avilon Oy 
muutti nimensä Avilon Fibres Oy:ksi loppuvuonna. 
 



 
 

 

Avilonin tehtaalla sattui lokakuussa turvesiilon palo, jonka vahinkojen arviointi on vielä kesken. Yhtiön 
omavastuu vahingosta on 0,1 miljoonaa euroa. 
 
Paperisellun käytön mahdollistavan PPV-teknologian ensimmäinen lisenssisopimus solmittiin 12. 
marraskuuta kiinalaisen Tangshan Sanyo Xingda Chemical Fibre Companyn kanssa. Ympäristöystävällistä 
karbamaattiteknologiaa työstettiin eteenpäin. 
 
 
Muu toiminta 
 
Finndomo Oy hakeutui yrityssaneeraukseen alkuvuonna 2012. Saneerausmenettely aloitettiin 2.3.2012. 
Pohjois-Savon käräjäoikeus vahvisti Finndomo Oy:n yrityssaneerausohjelman 3. joulukuuta. 
 
MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 
 
Osakkuusyhtiö Finndomo Oy hakeutui helmikuussa yrityssaneeraukseen varmistaakseen talopaketti- ja 
valmistaloliiketoiminnan jatkuvuuden Suomessa. 
 
Maaliskuussa viskoosikuidut-toimialalla solmittiin aiesopimus ruotsalaisen Cellmark Ab:n kanssa PPV-
teknologian kansainvälisestä markkinoinnista ja myynnistä.  
 
Maaliskuun lopulla päätettiin 0,2 miljoonan euron investoinnista antimikrobisen jälkikäsittelyn 
mahdollistamiseksi Avilonin Valkeakosken tehtaalla. Ensimmäiset asiakastoimitukset toteutettiin 
loppuvuodesta. 
 
Huhtikuussa Finndomo myi Sonkajärven talopakettiliiketoiminnan Omatalo Oy:lle ja heinäkuussa Hartolan 
talotehtaan liiketoiminnan Stora Ensolle. Finndomon osakkeet kirjattiin taseesta alas kesäkuussa ja samalla 
luovuttiin pientaloteollisuus-segmentistä. 
 
Toukokuussa käräjäoikeudelle jätetty Avilonin saneerausohjelmaesitys hyväksyttiin kesäkuussa. 
 
Elokuussa Neo Industrial tiedotti hallituksen vahvistamasta jakautumissuunnitelmasta uuden yrityksen 
muodostamiseksi viskoosikuidut-toimialasta. Marraskuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 
jakautumissuunnitelman. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, että jakautumista ei ilmoiteta 
täytäntöönpantavaksi, mikäli olosuhteet muuttuvat ja hallitus arvioi, ettei jakautumisen täytäntöönpano ole 
yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista. 
 
DI Jari Salo aloitti Neo Industrialin toimitusjohtajana 8. lokakuuta. Aiempi toimitusjohtaja KTM Markku E. 
Rentto valittiin hallituksen puheenjohtajaksi marraskuun yhtiökokouksessa. 
 
Marraskuussa viskoosikuidut-toimialalla solmittiin PPV-teknologiasopimus aiemmin heinäkuussa solmitun 
aiesopimuksen pohjalta kiinalaisen Tangshan Sanyo Xingda Chemical Fibre Companyn kanssa. 
 
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 
 
Reka Kaapeli Oy neuvotteli kausivaihtelujen tueksi 2,0 miljoonan euron lisärahoituspaketin helmikuussa. 
Tässä yhteydessä allekirjoitettiin Kaapelitoimialan rahoitusta koskeva rahoitussopimus, joka on tarkoitus 
päivittää kevään 2013 aikana.  
 
Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy hakeutuivat konkurssiin. Yhtiö tiedotti asiasta 6.3.2013. 
 
Yhtiökokouksen marraskuussa 2012 antaman valtuutuksen pohjalta hallitus on päättänyt 13.3.2013, että 
jakautumisen täytäntöönpanoa ei olosuhteiden muututtua viedä eteenpäin.  
 
TILINPÄÄTÖS 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konsernin 
liikevaihto (IFRS) päättyneellä tilikaudella oli 108,3 miljoonaa euroa (102,9 miljoonaa euroa). Konsernitulos 
(IFRS) osoittaa tappiota -6,3 miljoonaa euroa (-29,1 miljoonaa euroa). 
 
 
 
 



 
 

 

KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (IFRS) 
 
Vuoden 2012 tunnusluvut on esitetty jatkuvista toiminnoista, vertailuvuosia ei ole oikaistu. 
 
  2012 2011 2010 
Liikevaihto, miljoonaa euroa 106,2 121,2 83,4 
Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,7 -12,9 -13,2 
Oman pääoman tuotto, % -59,4 -125,5 -26,7 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 -32,1 -12,7 
Omavaraisuusaste, % 13,8 12,7 31,7 
Tulos/osake, euroa -1,25 -4,60 -1,76 

 
 
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO 
 
Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2012 yhteensä 309 490 (410 027) kpl, 
mikä vastasi 5,3 (6,8) prosenttia osakkeiden määrästä ja 0,7 (2,4) miljoonaa euroa. Osakkeen hinta 
31.12.2012 oli 1,75 (2,50) euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 2,21 (5,87) euroa. Vuoden alin 
kurssinoteeraus oli 1,17 (2,00) euroa ja ylin 3,36 (9,43) euroa. 31.12.2012 yhtiön osakekannan markkina-
arvo oli 10,4 (15,3) miljoonaa euroa. 
 
KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT  
 
Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin kokonaan omistamat tytäryhtiöt 
Novalis Oyj, Alnus Oy, Advanced Cellulosic Fiber Company Oy sekä Carbatec Oy tytär- ja 
osakkuusyhtiöineen. Emoyhtiön kotipaikka on Hyvinkää. Carbatec Oy on Avilon Fibres Oy:n emoyhtiö.  
 
31.12.2012 Neo Industrialilla oli 12 198 osakkeenomistajaa (12 293). Yhtiön suurimman osakkeenomistajan 
Reka Oy:n omistusosuus oli 50,8 % osakkeista (50,8) ja 65,8 % äänistä (65,8). Neo Industrial Oyj on siten 
osa Reka-konsernia. Reka Oy:n kotipaikka on Juupajoki. 
 
Vuoden päättyessä kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli 60,6 % 
osakkeista (60,8) ja 72,6 % äänistä (72,7). 
 
Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä määräysvaltayhteisöjensä 
kautta 31.12.2012 yhteensä 2 961 358 kpl Neo Industrialin B-osakkeita (2 965 162). 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu 
osakepääoma oli vuoden 2012 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 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Yhtiön osakepääoma (euroa) 24 081 440 24 081 440 24 081 440 
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 91 727 92 727 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA/LUOVUTUS 
 
Neo Industrial ei käyttänyt katsausvuonna yhtiökokouksen (29.3.2012) antamaa valtuutusta yhtiön hallussa 
olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiön hallussa olevien 
omien B-sarjan osakkeiden määrä oli 31.12.2012 yhteensä 91 727 kappaletta.  
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Konsernin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat 0,8 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa 
2011). Panoksista 0,4 miljoonaa euroa kohdistui kaapelitoimialaan (0,5 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja 0,4 



 
 

 

miljoonaa euroa kohdistui viskoosikuidut-toimialaan (4,7 miljoonaa euroa). Kaapelitoimialan panostukset on 
kirjanpidossa huomioitu kuluina.  Viskoosikuidut-toimialan panoksista kuluina on kirjanpidossa huomioitu 0,4 
miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa) ja taseeseen aktivoitiin 0,0 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa). 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 609 työntekijää (605 vuonna 2011). Jatkuvien 
toimintojen työntekijöiden määrä oli keskimäärin 473 (473 vuonna 2011).  Vuoden 2012 lopulla konsernin 
henkilöstömäärä oli 643 työntekijää (612 vuoden 2011 lopulla), josta 477 (467 vuonna 2011) kuului 
kaapelitoimialaan, 151 (131 vuonna 2011) viskoosikuidut-toimialaan ja 15 (14 vuonna 2011) 
konsernihallintoon. Konsernin jatkuvien toimintojen suoriteperusteisten palkkojen ja palkkioiden 
kokonaissumma tilikaudella oli 14,0 miljoonaa euroa (12,9 miljoonaa euroa vuonna 2011). 
 
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 normaalin luvanuusimismenettelyn mukaisesti. Avilon valmisteli 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 laaditaan Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys laaditaan toimintakertomuksesta erillisenä 
kertomuksena, ja se julkaistaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisun yhteydessä 14.3.2013. 
Julkaisun jälkeen selvitys on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi.  
 
Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous (29.3.2012) valitsi yhtiön hallitukseen Matti Laineman 
(puheenjohtaja), Ilpo Helanderin (varapuheenjohtaja), Taisto Riskin, ja Raimo Valon. Esityksen mukaisesti 
yhtiön tilintarkastajaksi hyväksyttiin KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse 
Holopainen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
Yhtiön tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Taisto Riski ja Raimo Valo sekä Pekka Soini (29.3.2012 
saakka). 
 
Ylimääräinen yhtiökokous (8.11.2012) korotti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä. 
Samalla hallituksen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi 
Matti Lainema. 
 
Yhtiökokousten päätöksistä ja valtuutuksista on annettu erilliset tiedotteet 29.3. ja 8.11.2012. 
 
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.                              
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kaapelitoimialan osalta toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen. 
Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että konserni kykenee vuoden 2013 aikana hankkimaan rahoitusta 
korvaamaan vuonna 2013 erääntyvät lainat, neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin tai muulla tavalla 
realisoimaan pääomia toiminnastaan.  
 
Neuvottelut niin rahoittajien, toimittajien kuin asiakkaiden kanssa ovat käynnissä ja yhtiön johto uskoo 
onnistuvansa neuvotteluissa.  Jos konserni 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 konsernin toiminnan jatkuvuuden 
nykymuodossaan.  
 



 
 

 

Viskoosikuidut-toimialan osalta matala markkinahintataso ei mahdollistanut kannattavaa viskoosituotannon 
uudelleenaloittamista ja sen rahoittamista. Tilinpäätöspäivän jälkeen tapahtuneen saneerausohjelman 
lopettamisen ja Avilon Fibres Oy:n ja Carbatec Oy:n konkurssihakemusten jättämisen perusteella ei oletus 
viskoositoiminnan jatkuvuudesta enää ollut perusteltu. Viskoosikuitutoimialan osalta tilinpäätöksessä esitetyt 
tiedot eivät perustu toiminnan jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten yhtiöiden 
omaisuuserät ja velat on kirjattu alas taseessa. Avilon Fibres Oy:öön liittyvät konsernin takausvastuut on 
tulosvaikutteisesti kirjattu konsernitaseeseen velaksi. 
 
Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineen 
ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen 
aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot 
kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi.  
                                                                                 
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 Neo Industrialin liiketoimintaan. 
 
Kaapelitoimialalla on keväällä ja alkukesästä odotettavissa maakaapeloinnin kasvua Suomessa. Aiempina 
vuosina tehdyt panostukset ja toteutetut toimintaprosessien muutokset luovat edellytykset kannattavaan 
tulokseen ja volyymin säilyttämiseen päämarkkinoilla. Liiketuloksen vuonna 2013 uskotaan olevan 
positiivinen.  
 
Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy eivät konkurssin 6.3.2013 myötä kuulu enää tilinpäätöksen 
julkistamispäivänä Neo Industrial -konserniin. Konserni kuitenkin parhaan kykynsä mukaan tukee ratkaisuja, 
joilla löydetään mahdollisuus viskoosiliiketoiminnan jatkamiseksi Valkeakoskella ja PPV-teknologian 
kaupallistamiseksi.   
 
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 
 
Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. 
 
VOITONJAKOESITYS 
 
Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2012 on 2.866.136,01 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa. Tilikaudelta 2011 ei maksettu osinkoa. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 
 
Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2013 klo 13.00 Helsingissä. Erillinen 
yhtiökokouskutsu on julkaistu 12.3.2013. 
 
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2013 
 
Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan 14.3.2013. 
 
Katsauksia tiedotetaan seuraavasti: 
- johdon osavuotinen selvitys 1.1.2013 - 8.5.2013  08.05.2013 
- osavuosikatsaus 1.1.2013 - 30.6.2013    01.08.2013 
- johdon osavuotinen selvitys 1.1.2013 - 30.10.2013   30.10.2013 
 
Helsinki 13.3.2013 
Neo Industrial Oyj 
Hallitus  
 
Lisätietoja: 



 
 

 

Jari Salo, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9196 
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9192 
 
www.neoindustrial.fi 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)  
1 000 euroa 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 
      
Liikevaihto 106 234 102 832 
      
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutos 2 822 -2 369 
Valmistus omaan käyttöön 32 38 
Liiketoiminnan muut tuotot 308 1 460 
Materiaalit ja palvelut -77 024 -76 385 
Henkilöstökulut -16 748 -15 149 
Poistot ja arvonalentumiset -3 872 -5 132 
Liiketoiminnan muut kulut -10 955 -10 079 
  -105 437 -107 615 
      
Liikevoitto 796 -4 783 
      
Rahoitustuotot      223 728 
Rahoituskulut -7 231 -3 698 
      
Tulos ennen veroja -6 211 -7 753 
      
Tuloverot 238 1 444 
      
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -5 973 -6 309 
      
Lopetetut toiminnot     
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -298 -22 795 
Tilikauden tulos -6 272 -29 104 
      
Tilikauden tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -7 423 -27 288 
Määräysvallattomille omistajille 1 151 -1 816 
  -6 272 -29 104 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake  
laimennettu ja laimentamaton, euroa 
jatkuvat toiminnot 
 

 -1,00 
 

-1,03 
 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake 
laimennettu ja laimentamaton, euroa 
lopetetut toiminnot 
 

-0,25 
 

-3,57 
 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake     
laimennettu ja laimentamaton, euroa -1,25 -4,60 
Osakkeiden lukumäärä 5 928 633 5 928 633 

 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)     
      
Tulos -6 272 -29 104 
Muut laajan tuloksen erät     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 209 -473 
Yhteensä 209 -473 
      
Tilikauden laaja tulos  -6 062 -29 577 



 
 

 

      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -7 213 -27 761 
Määräysvallattomille omistajille 1 151 -1 816 

 
-6 062 -29 577 

KONSERNIN TASE (IFRS) 
1 000 euroa 31.12.2012 31.12.2011 
      
VARAT     
      
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo 3 484 3 477 
Muut aineettomat hyödykkeet 6 697 10 618 
Aineelliset hyödykkeet 18 861 39 690 
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 6 369 
Saamiset 164 122 
Johdannaissopimukset 9 0 
Laskennallinen verosaaminen 2 309 2 610 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 31 523 62 884 
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 15 543 17 008 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 326 16 189 
Tilikauden verotettavaa tuloon     
perustuvat verosaamiset 34 15 
Johdannaissopimukset 19 10 
Rahavarat 504 1 793 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 31 426 35 016 

Varat yhteensä 62 949 97 900 
      

OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      
Oma pääoma        
Osakepääoma 24 082 24 082 
Ylikurssirahasto 66 66 
Vararahasto 1 221 1 221 
Omat osakkeet -591 -591 
Muuntoerot -1 503 -1 713 
Kertyneet voittovarat -35 784 -38 417 
Muu vapaa pääoma 21 328 28 903 
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman 
osuus 8 820 13 552 
Määräysvallattomien omistajien osuus -142 -1 100 
Oma pääoma yhteensä 8 677 12 452 
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 3 320 3 607 
Varaukset 4 474 756 
Rahoitusvelat 9 209 28 905 
Muut velat 6 1 426 
Johdannaissopimukset 1 346 913 
      
Lyhytaikaiset velat     
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 21 33 
Varaukset 50 100 



 
 

 

Rahoitusvelat 23 479 22 365 
Johdannaissopimukset 0 139 
Ostovelat ja muut velat 12 367 27 204 

Velat yhteensä 54 272 85 448 
Oma pääoma ja velat yhteensä 62 949 97 900 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) 
 

 
Kirjainkoodien selitykset: 
 
A Osakepääoma 
B Ylikurssirahasto 
C Vararahasto 
D Omat osakkeet 
E Muuntoerot 
F Muu vapaa pääoma 
G Kertyneet voittovarat 
H Yhteensä 
I Vähemmistöosuus 
J Oma pääoma yhteensä 
 
Vuonna 2011 Finndomo Oy:n velkojat luopuivat 25 miljoonan euron lainasaatavistaan ja saivat vastineeksi 
Finndomo Oy:n warrantteja. Finndomo konvertoi antamiensa warranttien perusteella kyseisen 25 miljoonan 
euron velkasumman sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Neo Industrial -konsernissa kirjattiin tästä 
omistusosuuden 30,3 % mukainen osuus eli 7,6 miljoonaa euroa. Järjestelyn yhteydessä Finndomo Oy:n 
omistajat tekivät lisäsijoituksen, joka Neo Industrialin osalta oli 3,0 miljoonaa euroa. Nämä yhdessä 
muodostivat vuoden 2011 lisäykset. Finndomo Oy:n osakkeiden arvonalennus on toteutettu vuosina 2011 
(2,5 miljoonaa euroa) ja 2012 (6,4 miljoonaa euroa), jolloin muuhun vapaaseen omaan pääomaan kirjattu 7,6 
miljoonaa euroa siirrettiin kertyneisiin voittovaroihin. 
 

           
1 000 euroa A B C D E F G H I J 
Oma pääoma 31.12.2010 24 082 66 1 221 -599 -1 240 21 327 -11 491 33 366 574 33 939 
Muuntoerot     -473   -473  -473 
Tilikauden tulos       -27 288 -27 288 -1 816 -29 104 
Hankitut omat osakkeet    8    8  8 
Määräysvallattomien 
omistajien           
osuuden muutos       362 362 142 505 
Osuus 
osakkuusyhtiömuutoksista      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 
           
1 000 euroa A B C D E F G H I J 

Oma pääoma 31.12.2011 24 082 66 1 221 -591 -1 712 28 903 -38 417 13 552 -1 100 12 452 

Muuntoerot     209  8 216  216 

Tilikauden tulos       -7 423 - 7 423 1 151 -6 271 

Hankitut omat osakkeet        -  - 
Määräysvallattomien 
omistajien           

osuuden muutos       2 473 2 473 -193 2 280 
Osuus 
osakkuusyhtiömuutoksista      -7 575 7 575   - 
Oma pääoma 31.12.2012 24 082 66 1 221 -591 -1 503 21 328 -35 784 8 819 -142 8 677 



 
 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) 
1 000 euroa 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 
      
Liiketoiminnan rahavirrat     
Liiketoiminnasta saadut maksut 110 441 127 339 
Liiketoiminnasta maksetut maksut -109 177 -130 728 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2 937 -2 648 
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 446 740 
Maksetut välittömät verot -93 -35 
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 319 -5 332 
      
Investointien rahavirta     
Tytäryritysten ja uusien liiketoimintojen hankinta - -2 
Osakkuusyhtiöiden hankinta - -2 982 
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2 095 -1 442 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 264 82 
Investoinnit aineettomiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin -3 -3 785 
Kotiutukset muista rahavaroista - 2 889 
Myönnetyt lainat - -493 
Lainasaamisten takaisinmaksut 193 2 019 
Investointien nettorahavirta -1 640 -3 714 
      
Rahoituksen rahavirta     
Omien osakkeiden myynti - 8 
Lainojen nostot 3 078 16 149 
Lainojen takaisinmaksut -1 200 -7 013 
Rahoitusleasingvelkojen maksut -199 -1 031 
Rahoituksen nettorahavirta 1 679 8 114 
      
Rahavarojen muutos -1 281 -932 
Rahavarat tilikauden alussa 1 793 2 734 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 14 -9 
Lopetettujen toimintojen rahavarojen nollaus  -22  - 
Rahavarat tilikauden lopussa 504 1 793 

 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT   
 
Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin omistamat tytäryhtiöt Novalis 
Oyj, Advanced Cellulosic Fiber Company Oy, Alnus Oy ja Carbatec Oy tytäryhtiöineen. Carbatec Oy 
tytäryhtiöineen kuului konserniin 6.3.2013 asti.  
 
Konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi Venäjällä, Ruotsissa, Baltiassa, Tanskassa ja Norjassa.  
 
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 
Juupajoki. Reka Oy:n osoite on Niinistönkatu 8 – 12, 05800 Hyvinkää 
 
 
 
 



 
 

 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
Laatimisperusta 
 
IFRS-standardien noudattaminen 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 31.12.2012 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. 
 
Konserni on ottanut käyttöön seuraavan standardimuutoksen: Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: 
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): muutokset lisäävät 
tietoa rahoitusinstrumenttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön 
taloudelliseen asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. Muutoksella on 
ollut vaikutusta konsernitilinpäätöksen liitetietoihin. 
 
Toiminnan jatkuvuusperiaatteen noudattaminen 
Tilikaudella 2012 Neo Industrial -konsernin kolmesta segmentistä (kaapeli, viskoosikuitu, pientaloteollisuus) 
kaapeliteollisuus esitetään jatkuvana toimintona. Pientaloteollisuus- ja viskoosikuidut-toimiala on luokiteltu 
lopetetuiksi toiminnoiksi. Neo Industrial luopui pientaloteollisuus-segmentistä tilikaudella kirjatessaan 
Finndomo Oy:n omistuksen arvon alas taseestaan. Saneerausohjelmassa ollut viskoosikuidut-toimiala 
luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi perustuen tilinpäätöshetkellä voimassa olleeseen 
jakautumissuunnitelmaan, jonka tarkoituksena oli eriyttää viskoosikuidut-toimiala omaksi julkiseksi 
osakeyhtiöksi.  
 
Tilinpäätöspäivän jälkeen 10.1.2013 Neo Industrial ja jakautumista vastustaneet velkojat pyysivät yhdessä 
jakautumiskäsittelyn lykkäämistä.  Viskoosikuidut-toimialan yhtiöt jättivät konkurssihakemukset 6.3.2013.  
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kaapelitoimialan osalta toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen. 
Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että konserni kykenee vuoden 2013 aikana hankkimaan rahoitusta 
korvaamaan vuonna 2013 erääntyvät lainat, neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin tai muulla tavalla 
realisoimaan pääomia toiminnastaan.  
 
Neuvottelut niin rahoittajien, toimittajien kuin asiakkaiden kanssa ovat käynnissä, ja yhtiön johto uskoo 
onnistuvansa neuvotteluissa.  Jos konserni 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 konsernin toiminnan jatkuvuuden 
nykymuodossaan.  
 
Viskoosikuidut-toimialan osalta matala markkinahintataso ei mahdollistanut kannattavaa viskoosituotannon 
uudelleenaloittamista ja sen rahoittamista. Tilinpäätöspäivän jälkeen tapahtuneen saneerausohjelman 
lopettamisen ja Avilon Fibres Oy:n ja Carbatec Oy:n konkurssihakemusten jättämisen perusteella ei oletus 
viskoositoiminnan jatkuvuudesta enää ollut perusteltu. Viskoosikuidut-toimialan osalta tilinpäätöksessä 
esitetyt tiedot eivät perustu toiminnan jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten 
yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu alas taseesta. Avilon Fibres Oy:öön liittyvät konsernin 
takausvastuut on tulosvaikutteisesti kirjattu konsernitaseeseen velaksi. 
 
Arvostamisperusta 
Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta seuraavia eriä, 
jotka on arvostettu käypään arvoon: johdannaissopimukset, rahavarat ja muut rahoitusvarat. 
 
Kaikki arvonmuutokset johdannaisissa käsitellään tuloslaskelman kautta. Liikevaihtoa suojaavat 
johdannaiset käsitellään liikevaihdossa ja asiakastilauksiin kohdistuvat metallijohdannaisten muutokset sekä 
alle 12 kuukauden raaka-aineostojen suojauksien muutokset huomioidaan materiaaliostoissa. Pidemmät 
raaka-aineostojen suojaukset käsitellään rahoitustuotoissa ja/tai –kuluissa. Vuodesta 2012 alkaen yhtiö 
muutti segmenttiraportointiaan siten, että 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.  
 
Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 



 
 

 

 
Segmentti-informaatio 
 
Segmenttiraportointi perustuu IFRS 8 –standardin mukaisesti johdon sisäiseen raportointiin. Täydentävinä 
tietoina esitetään liikevaihdon jakauma tuoteryhmittäin ja myyntialueittain. Vuodesta 2012 alkaen yhtiö muutti 
segmenttiraportointiaan siten, että 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. 

2012 
1 000 euroa Kaapeli 

 
Eliminoinnit,lopetetut 

toiminnot ja muut 
toiminnot Konserni 

Liikevaihto 106 213 21 106 234 
Segmentin liikevoitto ennen avoimien 
johdannaisten arvonmuutosta 2 122 -1 463 659 
Avoimien johdannaisten arvonmuutos -32 170 138 
Liikevoitto avoimien johdannaisten 
arvonmuutoksen jälkeen 2 090 -1 293 796 
Osuus lopetetuista toiminnoista, 
Pientaloteollisuus 

 
-6 369 -6 369 

Osuus lopetetuista toiminnoista, Viskoosikuidut   6 071 6 071 
Kohdistamattomat erät   -6 770 -6 770 
Tilikauden tulos     -6 272 
      

       
       
 Varat     
 Segmentin varat 58 643 

 
58 643 

Kohdistamattomat varat   4 306                4 306 
Varat yhteensä 58 643 4 306 62 949 
        
Velat       
Segmentin velat 30 597 

 
30 597 

Kohdistamattomat velat   23 675 23 675 
Velat yhteensä 30 597 23 675 54 272 
        
Varat - velat 28 046 -19 369 8 677 
        
Investoinnit 1 317 209 1 526 
Poistot 3 546 1 389 4 935 

 

2011 
1 000 euroa Kaapeli 

Viskoosi- 
kuidut 

Pientalo- 
teollisuus 

Eliminoinnit 
ja muut 

toiminnot Konserni 
Liikevaihto 102 871 18 354 

 
-39 121 186 

Segmentin liiketulos ennen avoimien 
johdannaisten arvonmuutosta -2 976 -10 975   -976 -14 927 

Avoimien johdannaisten arvonmuutos -93     -589 -682 

Liiketulos avoimien johdannaisten 
arvonmuutoksen jälkeen -3 069 -10 975 

 
-1 565 -15 609 

Osuudet osakkuusyritysten tuloksesta     -8 857   -8 857 
Kohdistamattomat erät       -4 638 -4 638 
Tilikauden tulos         -29 104 



 
 

 

            
Varat           
Segmentin varat 67 272 19 139 6 369   92 780 
Kohdistamattomat varat       5 121 5 121 
Varat yhteensä 67 272 19 139 6 369 5 121 97 900 
            
Velat           
Segmentin velat 40 604 28 942     69 546 
Kohdistamattomat velat     

 
15 902 15 902 

Velat yhteensä 40 604 28 942 
 

15 902 85 448 
            
Varat - velat 26 667 -9 803 6 369 -10 781 12 452 
            
Investoinnit 581 4 468 

  
5 049 

Poistot 4 819 1 091 - 313 6 223 

      Kaapelitoimialan liikevaihto tuoteryhmittäin, 
miljoona euroa 1-12/2012 1-12/2011 
LV energy 38,8 35,2 
Power cable 67,4 67,7 
Yhteensä 106,2 102,9 
      
Kaapelitoimialan liikevaihto myyntialueittain, 
miljoona euroa 1-12/2012 1-12/2011 
EU-maat 89,3 89,2 
EU:n ulkopuoliset maat 16,9 13,7 
Yhteensä 106,2 102,9 

   Konsernin kaksi suurinta asiakaskonsernia ovat Onninen ja Sonepar, joista kunkin osuus liikevaihdosta on yli 
10 %.   
 
Tilanteessa 31.12.2012 muut pitkäaikaiset varat kuin rahoitusinstrumentit ja laskennalliset verot ovat 41,2 
miljoonaa euroa (60,3 miljoonaa euroa) ja sijaitsevat Suomessa 29,8 miljoonaa euroa (49,1 miljoonaa euroa) 
ja Venäjällä 11,4 miljoonaa euroa(11,2 miljoonaa euroa). 
 
Lopetetut toiminnot 
 
Tulos lopetetuista toiminnoista 
 
2012 

    
1 000 EUR 

Viskoosi-
kuidut 

Pientalo-
teollisuus 

Lopetetut 
toiminnot 

Tuotot 16 369 
 

16 369 
Kulut -10 027 -6 369 -16 396 
Tulos ennen veroja 6 343 -6 369 -26 
    
Verot -272   -272 
Tulos lopetetuista 
toiminnoista 6 071 -6 369 -298 

    2011 
    

1 000 EUR 
Viskoosi-

kuidut 
Pientalo-
teollisuus 

Lopetetut 
toiminnot 

Tuotot 21 395 
 

21 395 
Kulut -33 799 -8 857 -42 656 



 
 

 

Tulos ennen veroja -12 405 -8 857 -21 262 

    Verot -1533   -1 533 
Tulos lopetetuista 
toiminnoista -13 938 -8 857 -22 795 

 
Viskoosikuidut-toiminnon tuottoihin vuonna 2012 sisältyy 10,3 miljoonaa euroa vakuudettomien 
saneerausvelkojen leikkauksesta ja 1,1 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2011) 
päästöoikeuksista saatuja myyntituottoja. Lisäksi tulokseen vaikuttaa nettona 1,3 miljoonan euron tuotto 
johtuen taseen varojen ja velkojen nollauksesta. 
 
Viskoosikuidut-toimintojen nettorahavirrat 
 
1 000 euroa 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 
      
Liiketoiminnan 
nettorahavirta -723 -3 035 
Investointien nettorahavirta -343 -1 855 
Rahoituksen nettorahavirta -29 4 505 
      
Rahavarojen muutos -1 095 -385 
Rahavarat tilikauden alussa 1 117 1 502 
Rahavarojen nollaus -22 - 
Rahavarat tilikauden lopussa - 1 117 

 
Viskoosikuidut toimintojen tase-erien nollaus nollasi toimialan rahavarat 22 tuhatta euroa konsernitaseesta. 
 
Pientaloteollisuuden nettorahavirrat 
1 000 euroa 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 
      
Liiketoiminnan 
nettorahavirta - - 
Investointien nettorahavirta - -2 982 
Rahoituksen nettorahavirta - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Aineellisten hyödykkeiden muutokset  
 
2012 
1 000 euroa Yhteensä 

 2011 
1 000 euroa Yhteensä 

 

Hankintameno 1.1.2012 58 688 
 

Hankintameno 1.1.2011 57 406 

Siirto, lopetetut toiminnot -10 229 
 

  

Lisäykset 1 834 
 

Lisäykset 1 504 
Vähennykset -14 150  Vähennykset -56 
Kurssierot 383  Kurssierot -166 
Hankintameno 
31.12.2012 36 526 

 Hankintameno 
31.12.2011 58 688 

         
Kertyneet poistot ja 
arvon-   

 Kertyneet poistot ja 
arvon-   

alentumiset 1.1.2012 18 999  alentumiset 1.1.2011 13 687 
Siirto, lopetetut toiminnot -918    
Poistot 3 213  Poistot 5 106 
Arvonalentuminen -  Arvonalentuminen 197 
Vähennykset -3 746  Vähennykset - 
Kurssierot 119  Kurssierot 8 
Kertyneet poistot ja 
arvon-   

 Kertyneet poistot ja 
arvon-   

alentumiset 31.12.2012 17 667  alentumiset 31.12.2011 18 999 
         
Kirjanpitoarvo 1.1.2012 39 690  Kirjanpitoarvo 1.1.2011 43 719 
Kirjanpitoarvo 
31.12.2012 18 861 

 
Kirjanpitoarvo 31.12.2011 39 690 

 
Muut vuokrasopimukset 
 
Konserni vuokralle ottajana  
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:  
 
1 000 euroa 2012 2011 
Yhden vuoden kuluessa 2 163 817 
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 284 204 
Yhteensä 2 447 1 021 

 
Vastuut ja johdannaiset 
 
Tilinpäätöshetkellä voimassa olleet johdannaissopimukset: 
 

1 000 euroa 

Positiiviset 
käyvät 

arvot 

Negatiiviset 
käyvät 

arvot 

Käyvät 
nettoarvot 

31.12.2012 
Käyvät nettoarvot 

31.12.2011 
Nimellisarvot 

31.12.2012 
Nimellisarvot 

31.12.2011 
              
Rahoitusjohdannaiset 

    
    

Optiosopimukset 
 

-1343 -1343 -913 - - 
Raaka-aineoptiot             
Metallijohdannaiset 28 -3 25 -128 1 358 3 354 
Johdannaiset yhteensä 28 -1 346 -1 318 -1 041     
 
 
 
 
 



 
 

 

Muut vastuut:  
 
1 000 euroa 31.12.2012 31.12.2011 

   
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä, arvopapereita tai 
takauksia 

  

Rahalaitoslainat 14 312 15 735 
Velat muille - 12 178 
Annetut yrityskiinnitykset 35 000 41 820 
Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo 25 885 25 885 
Annetut takaukset 19 312 27 913 
   
Muut vakuudet   
Takaukset ja maksusitoumukset 1 338 2 353 
Kiinteistökiinnitykset - 4 700 
 
Factoring-luoton vakuutena ovat ao. myyntisaamiset, joita 31.12.2012 oli 9,8 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa 
euroa 31.12.2011). Factoring-luotto 31.12.2012 oli 8,8 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa 31.12.2011). 
 
Neo Industrialin lainaan, jonka tuotto on osin sidottu yhtiön osakkeen kurssikehitykseen, liittyy 
kovenanttiehtoja. Olennaisimmat kovenanttiehdot koskevat rajoituksia uusien osakkeiden liikkeellelaskuun ja 
osingon suuruuteen. Tilinpäätöshetkellä kovenanttiehdot täyttyvät. 
 
Kaapelitoimialan lainoihin liittyvä rahoitussopimus päivitettiin lokakuussa 2012. Päivitetty rahoitussopimus oli 
lyhytaikainen ollen voimassa marraskuun 2012 loppuun. Alkuvuonna 2013 tehtiin uusi kaapelitoimialan 
rahoitusta koskeva rahoitussopimus, joka on tarkoitus päivittää kevään 2013 aikana.  
 
Investointisitoumukset 
 
Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 31.12.2012 olivat 0,2 miljoonaa euroa 
(31.12.2011 0,2 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 1-12/2012 1-12/2011 
Myynnit 21 20 
Vuokrakulut -1 699 -1633 
Muut ostot -112 -98 
Muut tuotot 6 - 
Korkotuotot 42 13 
Lainasaamiset 300 493 
Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden 
lopussa 375 945 
Rahoitusleasingit (aktivoitu taseeseen) tiloihin - -9 944 
Muut velat kauden lopussa -190 -8 

 
Keväällä 2012 todettiin, että Reka-konserniin kuuluvan yhtiön ollessa vuokranantajana voidaan varmistaa 
kaapelitoimialalle vuokratilojen jatkuvuus riippumatta vuokrasopimuksen kestoajasta. Reka kaapelin 
aloitteesta vuokrasopimuksiin tehtiin muutokset, joiden myötä vuokrasopimusten IFRS-käsittely muuttui ja 
rahoitusleasingit purettiin taseesta. Taseesta poistui 9,7 miljoonaa euroa rahoitusleasing-velkoja Reka 
konsernille. Yhtiö on todennut, että mikäli ao. kiinteistöt siirtyvät kolmannelle osapuolelle, tulee Reka 
Kaapelin neuvotella toiminnan turvaavat vuokraehdot mahdollisessa muutosvaiheessa. 
 



 
 

 

Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa 
 
Myynnit Osakkuusyhtiöille vuonna 2012 oli 36 tuhatta euroa (vuonna 2011 40 tuhatta euroa) ja ostot 3 
tuhatta euroa (vuonna 2011 2 tuhatta euroa). Saamiset kauden lopussa olivat 0 tuhatta euroa (3 tuhatta 
euroa vuonna 2011). Velat kauden lopussa olivat 3 tuhatta euroa (0 vuonna 2011). 
  
Liiketapahtumat muun lähipiirin kanssa 
EUR 1,000 1-12/2012 1-12/2011 
Korkotuotot - 73 
Muut ostot 204 - 
Muut velat kauden lopussa 6 - 

 
 
Muu lähipiiri koostuu yrityksistä, joilla on omistuksellinen yhteys yhtiön määräysvaltaa käyttävän omistajan 
kautta tai jotka johdon tai hallituksen jäsenten kautta kuuluvat lähipiiriyhtiöihin.  
 
Johdon työsuhde-etuudet 
1 000 euroa 2012 2011 

   Palkat ja muut lyhytaikaiset  
  työsuhde-etuudet 291 341 

Eläke-etuudet maksupohjaiset järjestelyt 50 60 
 
 
Konsernin lähipiiriin kuuluvaksi johdoksi on määritelty konsernin hallitus ja johtoryhmä. 
 
Konsernilla ei ole muita merkittäviä liiketapahtumia, saamisia tai velkoja tai takauksia lähipiirin kanssa. 
 
Tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut 
 
Vuoden 2012 tunnusluvut on laskettu jatkuvien toimintojen osalta. Vuodet 2011 ja 2010 tunnusluvut ovat 
aiempina tilikausina julkaistuja. 

1 000 euroa 2012 2011 2010 

Liikevaihto 106 234 121 186 83 421 

Liikevoitto 796 -15 609 -11 040 

Liikevoitto % 0,7 % -12,9 % -13,2 

Tulos ennen veroja ja lopetettuja liiketoimintoja -6 211 -29 025 -12 765 

  % liikevaihdosta -5,8 % -24,0 % -15,3 % 

Tilikauden tulos -6 272 -29 104 -10 591 

    
Oman pääoman tuotto % (ROE) -59,4 % -125,5 % -26,7 % 

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 1,9 % -32,1 % -12,7 % 

Omavaraisuusaste, % 13,8 % 12,7 % 31,7 % 

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %  370,9 % 389,8 % 107,8 % 

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 1 834 1 504 15 241 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 473 605 539 



 
 

 

 
Osakekohtaiset tunnusluvut (A- ja B-osakkeet) 2012 2011 2010 

Oma pääoma/osake, euroa 1,46 2,10 5,71 

Tulos/osake (EPS), euroa -1,25 -4,60 1,76 

Osinko/osake, euroa 0,00 0,00 0,25 

Osinko/tulos, % - - -14,3 % 

Efektiivinen osinkotuotto, % - - 4,5 % 

Hinta/voitto - suhde (P/E) -1,4 -0,5 -3,2 

Osakkeen kurssikehitys, euroa 
   

- keskikurssi 2,21 5,87 6,32 

- alin kurssi 1,17 2,00 5,40 

- ylin kurssi 3,36 9,43 8,20 

- kurssi kauden lopussa 1,75 2,50 5,60 

Osakekannan markkina-arvo, 1 000 euroa 10 439 15 292 33 295 

    
Osakkeiden vaihto, kpl 

   

 
309 490 410 027 381 127 

% 5,3 % 6,8 % 6,3 % 

    
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 + määräysvallattomien omistajien osuus 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 – määräysvallattomien omistajien osuus 
 

  
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 tilinpäätöstiedotteen 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 kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja 
niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden 
mahdolliset uudet tuotteet; ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten 
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. 
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