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NEO INDUSTRIAL OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  27.2.2015 klo 13.30  

Kannattavuus ja rahoitustilanne paranivat 

Tammi-joulukuussa 
- Konsernin liikevaihto oli 80,1 miljoonaa euroa (83,0 miljoonaa euroa), muutos -3,5 % 
- Liiketulos oli -0,7 (-1,0) miljoonaa euroa, muutos 26,0 % 
- Kaapelitoimialan liiketulos oli 0,7 (1,0) miljoonaa euroa 
- Tilikauden tulos oli 1,8 (-1,2) miljoonaa euroa, muutos 248,9 % 

AVAINLUKUJA 
 2014 2013 Muutos

Liikevaihto, milj. euroa 80,1 83,0 -3,5 %
Liiketulos, milj. euroa -0,7 -1,0 26,0 %
Tilikauden tulos, milj. euroa 1,8 -1,2 248,9 %
Tulos/osake, euroa 0,30 -0,20 250,7 %

TOIMITUSJOHTAJA JARI SALO: 

Vuosi 2014 oli Neo Industrialin kehityksen kannalta merkittävä. Konsernissa on toteutettu merkittäviä riskejä 
alentavia toimenpiteitä, rahoitusjärjestelyitä ja parannettu kannattavuutta, joilla turvataan tulevaisuutta.  

Alkuvuonna kaapelitoimiala solmi pitkäaikaisen rahoitussopimuksen joka mahdollistaa operatiivisen 
toiminnan edelleen kehittämisen. Rahoitussopimus käsittää myös kausirahoituksen sesonkikauden osalle. 
Kausirahoituksen turvin sesonkikauteen pystytään varautumaan paremmin ja siten vastaamaan 
markkinoiden kysyntään. Rahoitussopimukseen sisältyy kovenantteja, joista käyttöpääoman kiertoon liittyvä 
kovenantti ei täyttynyt tilinpäätöshetkellä. Rahoittaja on hyväksynyt poikkeaman ja sillä ei ole vaikutusta 
rahoitussopimuksen jatkuvuuteen.   

Riskien hallinnan osalla erittäin tärkeä tapahtuma oli Kuidun haasteen voittaminen Pirkanmaan 
käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden tuomio oli Neo Industrial Oyj:lle positiivinen; Avilonin kiinteistöön liittyvä 
omavelkainen takausvastuu toteutuu takaussopimuksen mukaisesti vuosittain maksettavan 
takauskorvauksen muodossa kertamaksun sijaan. Käräjäoikeuden päätös poisti noin vuoden ajan Neo 
Industrialia haitanneen epävarmuuden.  

Reka Kaapeli sai ansiokkaasti päätökseen useamman vuoden neuvotellun Keuruun vakuutuskorvausasian. 
Neuvottelun lopputuloksella vältettiin noin 0,8 miljoonan euron tulosriski. 

Neo Industrial Oyj suunnitteli ja neuvotteli kokonaisjärjestelystä, johon sisältyi velkojen leikkauksia, 
suunnattu osakeanti ja Reka Kumi Oy:n osakkeiden ostaminen Reka Oy:ltä Neo Industrial konserniin. 
Kokonaisjärjestelyä ei voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla, johtuen erään rahoittajatahon vetäytymisestä 
hankkeesta loppumetreillä. Neo Industrial pystyi kuitenkin toteuttamaan osan suunnitellusta 
kokonaisjärjestelystä ostamalla markkinoilta 6 miljoonan euron arvoisen vaihtovelkakirjalainan takaisin 1 
miljoonalla eurolla. Järjestely toteutettiin vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Samassa yhteydessä 
sovittiin pitkäaikaisesta bullet – järjestelystä, jolla n. 1,1 miljoonan euron rahoitus muutettiin noin 10 vuoden 
maturiteetille.  

Toteutetuilla järjestelyillä on positiivinen vaikutus Neo Industrial konsernin velkaantuneisuuteen, taseeseen 
ja erityisesti kassavirtaan rahoituskulujen pienentymisen kautta. Järjestely on osaltaan ollut merkittävä 
vaikutin Neo Industrial Oyj:n osakekurssin vahvistumiseen tammi-helmikuussa 2015. Osakekurssi on 
vahvistunut yli 300% ja osakevaihto on samalla kasvanut merkittävästi. 

Kaapelitoimialan liikevaihto pysyi vuoden 2013 tasolla, kun vertailuvuoden Venäjän toimintojen liikevaihtoa ei 
huomioida. Kannattavuus kohosi. Kaapelitoimialan tulos oli 0,7 miljoonaa euroa parempi kuin vertailuvuoden 
vastaava tulos, kun Venäjän toimintojen myyntivoittoa ei huomioida vertailuvuoden osalla. Vuodenvaihteen 
vahva kassatilanne mahdollisti 1,5 miljoonan euron ylimääräisen lyhennyksen aiemmin sovittuun 
rahoituspakettiin. Lyhennys toteutettiin tammikuussa 2015. 



2 

Kaapelitoimialalla jatketaan edelleen kannattavuutta ja pääoman kiertoa parantavia toimenpiteitä, joiden 
uskotaan vaikuttavan positiivisesti tuloskehitykseen. Hyvinkään tehtaalla investoidaan tuotantoon 1,5 
miljoonaa euroa, jolla osaltaan tehostetaan valmistusta sekä tuodaan markkinoille uusia tuotteita.  

Sähkönjakeluverkoston perusparantaminen maakaapeloinnilla jatkuu erityisesti Suomessa. Kehitystä 
edesauttaa tehty sähkömarkkinalainsäädännön muutos sähkönjakeluvarmuuden osalta sekä 
talviolosuhteiden ja myrskyjen aiheuttamat merkittävät häiriöt sähkönjakelun varmuudessa. Kaapelitoimiala 
panostaa erityisesti maakaapeleiden toimitusvalmiuksiin. Rakentamisen elpyminen pohjoismaissa antaa 
vielä odottaa itseään.  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 

Neo Industrial -konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 80,1 miljoonaa euroa (83,0). Tilikauden tulos oli 1,8 
miljoonaa euroa (-1,2).  

TASE JA RAHOITUS 

Maaliskuussa kaapelitoimialan uusi rahoitussopimus allekirjoitettiin ja vanhat lainat korvattiin uusilla. Samalla 
kasvatettiin käyttöpääomarahoitusta kahdella miljoonalla eurolla.  

Joulukuussa Neo Industrial toteutti järjestelyn, jossa se hankkimallaan uudella vieraan pääoman ehtoisella 
rahoituksella osti takaisin vuonna 2011 liikkeelle laskemansa, vuonna 2016 erääntyvän 
vaihtovelkakirjalainan. Samassa yhteydessä, osana järjestelyä, aiemmin hankitun 1,1 miljoonan euron 
rahoituksen takaisinmaksuaikaa pidennettiin noin kymmenellä (10) vuodella. 

Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 44,7 miljoonaa euroa (47,2). 

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 

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

Kaapelitoimialan rahoitusneuvottelut saatiin päätökseen ja uusi pitkäaikainen rahoitussopimus allekirjoitettiin 
maaliskuussa. Ratkaisussa korvattiin vanhat lyhytaikaiset lainat pitkäaikaisilla lainoilla ja samalla mahdollistui 
käyttöpääomarahoituksen kasvattaminen kahdella miljoonalla eurolla. Rahoitussopimuksen ehtoihin sisältyy 
kaapelitoimialan taloudellisia kovenantteja. Lisäksi varojen käyttö ja jakaminen edellyttävät rahoittajan 
suostumusta.  Tilinpäätöshetkellä 2014 yksi taloudellinen kovenanttiehto ei täyttynyt, mutta rahoittaja on 
hyväksynyt poikkeaman, joten sillä ei ole vaikutusta rahoitusehtoihin.

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

Syyskuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen 
päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5.000.000 
uutta B-osaketta. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Osakeantivaltuutus ei kumoa 
aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.  

Lokakuussa yhtiö tiedotti Reka Kumi Oy:n koko osakekannan ostosta ja kutsui yhtiökokouksen koolle. 
Kauppaan liittyi Neo Industrialin rahoituksen järjestely ja uuden pääoman kerääminen suunnatulla 
osakeannilla. Koko järjestely oli ehdollinen 3.11.2014 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen 
hyväksynnälle.  Kokonaisjärjestelyyn liittyvä rahoituksen järjestely ei toteutunut Neo Industrial Oyj:n 
ennakoimalla tavalla kaikilta osin. Tästä syystä Neo Industrial Oyj:n hallitus peruutti 3.11.2014 koolle 
kutsutun ylimääräisen yhtiökokouksen.  
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Joulukuussa Neo Industrial toteutti järjestelyn, jossa se hankkimallaan uudella vieraan pääomanehtoisella 
rahoituksella osti takaisin vuonna 2011 liikkeelle laskemansa, vuonna 2016 erääntyvän 
vaihtovelkakirjalainan. Samassa yhteydessä, osana järjestelyä, aiemmin hankitun 1,1 miljoonan euron 
rahoituksen takaisinmaksuaikaa pidennettiin noin kymmenellä (10) vuodella.  

Vuonna 2011 liikkeelle laskettu ja merkitty vaihtovelkakirjalaina on senior-muotoinen vakuudeton vuonna 
2016 erääntyvä nimellisarvoltaan kuuden miljoonan euron laina, joka oikeuttaa osakkeen arvon mukaan 
määräytyvään käteissuoritukseen. Lainan pääomalle maksetaan 7,50 % kiinteää vuotuista korkoa. Neo 
Industrial konserni osti lainan takaisin miljoonalla eurolla. Järjestelystä syntyi noin 4,7 miljoonan euron 
positiivinen tulosvaikutus konsernitulokseen. 

SEGMENTIT 

Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus. 

KAAPELI 

 H2/2014 H2/2013 Muutos 2014 2013 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 38,1 37,5 1,5 % 80,1 83,0 -3,5 %
Liiketulos, milj. euroa -0,5 0,7 -172,7% 0,7 1,0 -25,6 %

Kaapelitoimialan liikevaihto pieneni tilikaudella 3,5 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Liikevaihto oli 80,1 
miljoonaa euroa (83,0 miljoonaa euroa vuonna 2013). Myytyjen Venäjän yhtiöiden osuus kaapelitoimialan 
vuoden 2013 liikevaihdosta oli noin 3,4 %. 

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 80,1 miljoonaa euroa (83,0 miljoonaa euroa vuonna 2013). Vertailuvuoden 
lukuihin sisältyy 2,8 miljoonaa euroa keväällä 2013 myytyjen Venäjän tuotantoyhtiöiden liikevaihtoa. 
Liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (1,0). Vertailuvuoden liiketulokseen sisältyy Venäjän toimintojen myynnistä 
syntynyt 1,0 miljoonan euron myyntivoitto. 

Tilikaudella Reka Kaapeli Oy:n päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit olivat kokonaisuutena 
jonkin verran edellisvuotta suuremmat. Aluekohtaisia eroja oli kuitenkin paljon. Venäjän myyntivolyymit olivat 
edellisvuotta selkeästi alhaisempia. Toimitukset Baltiaan olivat edellisvuotta alhaisemmat. 

Raaka-ainemetalleista alumiinin hinta nousi ja kuparin hinta laski tilikaudella. Muovien 
maailmanmarkkinahinnat laskivat.  EUR/USD kurssimuutokset pienensivät kuparin ja muovien hintamuutosta 
ja kasvattivat alumiinin hinnan nousun vaikutusta euroissa.  

Tehdyt investoinnit, 0,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2013), kohdistuivat ensisijaisesti 
tuotannon tehostamiseen ja ylläpitoinvestointeihin. 

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto ajalla 1.1. – 31.12.2014 oli 30,4 miljoonaa euroa 
(25,4). Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi. 

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa merkittävän maakaapelitilauksen. Tilauksen arvo on noin 6 miljoonaa 
euroa. Toimitukset jakaantuvat vuosille 2015 ja 2016. Maakaapeleita käytetään rakennettaessa 
sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta. 

Reka Kaapeli Oy investoi Hyvinkään tehtaan kaapelinvalmistusteknologiaan 1,5 miljoonaa euroa. 
Investoinnilla tehostetaan kaapelivalmistuksen tuottavuutta ja mahdollistetaan uusien tuotteiden 
kehittäminen ja valmistaminen tulevaisuudessa. Investointi otetaan käyttöön huhtikuun 2015 loppuun 
mennessä. 

Kaapelitoimialan hyvä rahoitustilanne mahdollisti 1,5 miljoonan euron ylimääräisen lyhennyksen 
kaapelitoimialan maaliskuussa 2014 tehtyyn rahoitussopimukseen. Ylimääräinen lyhennys toteutettiin 
tammikuussa 2015.  
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TILINPÄÄTÖS  

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konsernin 
liikevaihto (IFRS) päättyneellä tilikaudella oli 80,1 miljoonaa euroa (83,0 miljoonaa euroa vuonna 2013). 
Konsernitulos (IFRS) osoittaa voittoa 1,8 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa vuonna 2013). 

KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (IFRS) 

Vuoden 2012 tunnusluvut on esitetty jatkuvista toiminnoista. 

  2014 2013 2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 80,1 83,0 106,2
Liiketulos, % liikevaihdosta -0,9 -1,2 0,7
Oman pääoman tuotto, % 21,2 -14,6 -59,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,1 1,7 1,9
Omavaraisuusaste, % 21,1 15,8 13,8
Tulos/osake, euroa 0,30 -0,20 -1,25

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO 

Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 2014 yhteensä 454 417 (644 870 vuonna 2013) 
kpl, mikä vastasi 7,7 (11,0) prosenttia osakkeiden määrästä ja 0,3 (0,6) miljoonaa euroa. Osakkeen hinta 
31.12.2014 oli 0,67 (0,80 31.12.2013) euroa ja katsauskauden keskimääräinen kurssi 0,67 (0,89) euroa. 
Vuoden alin kurssinoteeraus oli 0,50 (0,50) euroa ja ylin 0,86 (1,90) euroa. 31.12.2014 yhtiön osakekannan 
markkina-arvo oli 4,0 (4,8 31.12.2013) miljoonaa euroa. 

KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT  

Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin kokonaan omistamat tytäryhtiöt 
Novalis Oyj, Russian Regional Real Estate Oyj ja Alnus Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Emoyhtiön 
kotipaikka on Hyvinkää.  

31.12.2014 Neo Industrialilla oli 11 575 osakkeenomistajaa (11 980 31.12.2013). 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. 

31.12.2014 kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli 60,3 % osakkeista 
(59,8 % 31.12.2013) ja 72,4 % äänistä (72,1 31.12.2013). 

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä määräysvaltayhteisöjensä 
kautta 31.12.2014 yhteensä 2 981 874 kpl Neo Industrialin B-osakkeita (31.12.2013 2 978 643). 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu 
osakepääoma oli vuoden 2014 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 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
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 91 727

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA/LUOVUTUS 

Yhtiön hallussa olevien omien B-sarjan osakkeiden määrä oli 31.12.2014 yhteensä 91 727 kappaletta.  
Neo Industrial on päättänyt käyttää valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta 
joko maksua vastaan tai maksutta. 31.12.2014 mennessä Neo Industrial Oyj on sopinut 
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asiantuntijapalkkioiden korvaamisesta osin osakkeilla. Sopimus koskee 20.000 yhtiön hallussa olevaa 
osaketta. 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 

Konsernin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa 
2013). Panokset kohdistuivat Kaapelitoimialaan. Kaapelitoimialan panostukset on kirjanpidossa huomioitu 
kuluina.   

HENKILÖSTÖ 

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 241 työntekijää (323 vuonna 2013 ja 473 vuonna 
2012 jatkuvien toimintojen osalta). 31.12.2014 konsernin henkilöstömäärä oli 249 työntekijää (241 vuoden 
2013 lopulla ja 643 vuoden 2012 lopulla), josta 246 (237 vuonna 2013 ja 477 vuonna 2012) kuului 
Kaapelitoimialaan ja 3 (4 vuonna 2013 ja 15 vuonna 2012) konsernihallintoon ja 0 (0 vuonna 2013 ja 151 
vuonna 2012) lopetettuihin toimintoihin. Konsernin suoriteperusteisten palkkojen ja palkkioiden 
kokonaissumma tilikaudella oli 10,6 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 14,0 miljoonaa 
euroa vuonna 2012 jatkuvien toimintojen osalta). 

YMPÄRISTÖ 

Neo Industrialin kaapelitoimialalla ympäristöstä huolehtiminen ja toiminnan jatkuva parantaminen ympäristön 
hyvinvointi huomioiden ovat osa päivittäistä toimintaa. Reka Kaapelin ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 
14001 -standardin mukaisesti. 

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 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisun yhteydessä. Julkaisun 
jälkeen selvitys on nähtävissä yhtiön internet- sivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi. Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.  

Varsinainen yhtiökokous 

Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous (3.4.2014) valitsi yhtiön hallitukseen Markku E. Rentton 
(puheenjohtaja), Jukka Koskisen (varapuheenjohtaja), Matti Laineman, Taisto Riskin ja Raimo Valon.            
Esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi hyväksyttiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.   

Yhtiön tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Taisto Riski ja Raimo Valo. 

Yhtiökokouksen päätöksistä ja valtuutuksista on annettu erillinen tiedote 3.4.2014. 

Ylimääräinen yhtiökokous 

Neo Industrial Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 11.9.2014 Helsingissä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Hallitus 
voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poiketen. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5.000.000 uutta B-osaketta. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä ja valtuutuksista on annettu erillinen tiedote 11.9.2014. 

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. Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne muodostaa riskin konsernin 
rahoituksen järjestämisessä. 
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Vuoden 2014 toteutettujen merkittävien rahoitusjärjestelyjen johdosta rahoitustilanne vahvistui. Tästä 
huolimatta rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden varmistaminen ovat edelleen Neo Industrialin 
erityisen huomion kohteena. Rahoitusneuvotteluja jatketaan ja maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiö 
tehostaa käyttöpääoman hallintaa ja neuvottelee muutoksia maksuehtoihin sekä sopimuksiin.                

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

LÄHIAJAN NÄKYMÄT 

Rakentaminen ei ole merkittävästi piristynyt Pohjoismaissa eikä Baltiassa ja Venäjän näkymät ovat 
epävakaat. Euroopan markkinatilanne ei myöskään näytä piristymisen merkkejä. Johto kuitenkin uskoo 
sähköverkon rakentajien kasvattavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. 
Kaapelitoimialan liikevaihdon 2015 arvioidaan kasvavan jonkin verran vuodesta 2014. Kaapelitoimialan 
liiketuloksen uskotaan olevan positiivinen.  

Rahoituksen riittävyys ja maksuvalmiuden varmistaminen ovat edelleen Neo Industrialin erityisen huomion 
kohteena. Rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi toimenpiteinä ovat varastojen kiertoa tehostavat 
toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen omaisuuseristä.  

OSINKOPOLITIIKKA 

Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. 

VOITONJAKOESITYS 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat – 8.659.157,65 euroa, josta tilikauden tulos on – 1.246.908,23 
euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei makseta osinkoa. Tilikaudelta 
2013 ei maksettu osinkoa. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 

Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.4.2015 klo 13.00 Helsingissä. Erillinen 
yhtiökokouskutsu julkaistaan 27.2.2015.  

Hyvinkää 27.2.2015 

Neo Industrial Oyj 
Hallitus  

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

www.neoindustrial.fi
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)



8 

KONSERNIN TASE (IFRS) 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

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

1 000 euroa 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Liiketoiminnan rahavirrat

Liiketoiminnasta saadut maksut 80 234 82 847
Liiketoiminnasta maksetut maksut -75 983 -81 175
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2 360 -2 924
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 47 123
Maksetut välittömät verot -68 -9

Liiketoiminnan nettorahavirta 1 871 -1 138

Investointien rahavirta

Tytäryhtiöosakkeiden myynti 0 248

Tytäryritysten ja uusien liiketoimintojen hankinta -41 0

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -398 -1 720

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 66 46

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 0 -1

Lainsaamisten myynti 0 9 074

Myönnetyt lainat -1 000 0

Lainasaamisten takaisinmaksut 369 210

Investointien nettorahavirta -1 004 7 857

Rahoituksen rahavirta

Lainojen nostot 17 659 2 000

Lainojen takaisinmaksut -15 192 -7 945

Rahoitusleasingvelkojen maksut -53 -48

Rahoituksen nettorahavirta 2 414 -5 993

Rahavarojen muutos 3 281 725

Rahavarat tilikauden alussa 1 224 504

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -24 -5

Yritysjärjestelyjen rahavarat 2 0

Rahavarat tilikauden lopussa 4 484 1 224
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT   

Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin omistamat tytäryhtiöt Novalis 
Oyj, Russian Regional Real Estate Oyj ja Alnus Oy tytäryhtiöineen.  

Konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi Venäjällä, Ruotsissa, Baltiassa, Tanskassa ja Norjassa. 

Emoyhtiön kotipaikka on Hyvinkää. Neo Industrial Oyj:n osoite on Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää. 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 Salokunnantie 590, 35550 Salokunta. 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Laatimisperusta 

IFRS-standardien noudattaminen 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 31.12.2014 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. 

Neo Industrial konserni on noudattanut vuoden 2014 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja 
muutettuja standardeja: 

� IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja siihen tehdyt muutokset  

� IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja siihen tehdyt muutokset  

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

� IAS 27 Erillistilinpäätös (uudistettu 2011) ja siihen tehdyt muutokset  

� IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu 2011)  

� Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa

� Muutokset IAS 36:een Omaisuuserien arvon alentuminen 

� Muutokset IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen 

� IFRIC 21 Julkiset maksut

Standardeilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta tai ollenkaan vaikutusta Neo Industrialin 
konsernitilinpäätökseen. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden 
tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt 
konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta 
tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet 
ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”. 

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. Segmenteillä on huomioitu 
asiakaskohtaiset hyödykejohdannaiset ja vain ao. segmenttiä koskevat valuuttasuojaukset. Muut toiminnot ja 
eliminoinnit –ryhmässä esitetään muut johdannaiset. Segmenttiraportilla esitetään liiketulos ennen ja jälkeen 
avointen suojausten.  
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Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 

Segmentti-informaatio 

Segmenttiraportointi perustuu IFRS 8 –standardin mukaisesti johdon sisäiseen raportointiin. Täydentävinä 
tietoina esitetään liikevaihdon jakauma tuoteryhmittäin ja myyntialueittain. 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. 

31.12.2014 Kaapeli Eliminoinnit ja Konserni

1 000 euroa muut toiminnot Yhteensä

Liikevaihto 80 092 5 80 098

Segmentin liikevoitto ennen avoimien 

johdannaisten arvonmuutosta 718 -1 294 -577

Avoimien johdannaisten arvonmuutos 22 -185 -164

Liikevoitto avoimien johdannaisten 

arvonmuutoksen jälkeen 739 -1 479 -740

Kohdistamattomat erät 2 527 2 527

Tilikauden tulos 1 787

Varat

Segmentin varat 40 831 3 899 44 731

Varat yhteensä 40 831 3 899 44 731

Velat

Segmentin velat 25 330 9 974 35 305
Velat yhteensä 25 330 9 974 35 305

Varat - velat 15 501 -6 075 9 426

Investoinnit 375 37 412

Poistot 1 693 275 1 968
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Kaikki markkina-alueet huomioiden konsernin suurimman asiakaskonsernin osuus liikevaihdosta oli 20,3 % 
ja toiseksi suurimman 12,6 %. Muiden yksittäisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta oli alle 10 %.  

Tilanteessa 31.12.2014 muut pitkäaikaiset varat kuin rahoitusinstrumentit ja laskennalliset verot ovat 15,8 
miljoonaa euroa (17,8 miljoonaa euroa) ja sijaitsevat Suomessa 15,8 miljoonaa euroa (17,8 miljoonaa 
euroa).   

Aineellisten hyödykkeiden muutokset 

Muut vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana  
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:  

1 000 euroa 2014 2013

Yhden vuoden kuluessa 1 578 2 164

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 0 280

Yhteensä 1 578 2 444
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Vastuut ja johdannaiset 

Tilinpäätöshetkellä voimassa olleet johdannaissopimukset: 

Muut vastuut

Factoring-velan vakuutena ovat ao. myyntisaamiset, joita 31.12.2014 oli 8,3 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa 
euroa 31.12.2013). Factoring-velka 31.12.2014 oli 7,1 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa 31.12.2013). 

Neo Industrial konserni osti joulukuussa 2014 markkinoilta vuonna 2011 liikkeelle laskemansa lainan, jonka 
tuotto on osin sidottu yhtiön osakkeen kurssikehitykseen. 

Kaapelitoimialan rahoitusneuvottelut saatiin päätökseen ja uusi pitkäaikainen rahoitussopimus allekirjoitettiin 
maaliskuussa. Ratkaisussa korvattiin vanhat lyhytaikaiset lainat pitkäaikaisilla lainoilla ja samalla mahdollistui 
käyttöpääomarahoituksen kasvattaminen kahdella miljoonalla eurolla. Rahoitussopimuksen ehtoihin sisältyy 
kaapelitoimialan taloudellisia kovenantteja. Lisäksi varojen käyttö ja jakaminen edellyttävät rahoittajan 
suostumusta. Tilinpäätöshetkellä 2014 yksi taloudellinen kovenanttiehto (pääoman kierto) ei täyttynyt mutta 
rahoittaja on hyväksynyt poikkeaman, joten sillä ei ole vaikutusta rahoitusehtoihin. Vaikka kovenanttiehdon 
täyttymättä jäämisellä ei ole vaikutusta rahoitusehtoihin, ovat Rahoitussopimuksen lainat luokiteltu IAS 1:n 
(IAS 1 / 75) mukaisesti lyhytaikaisiin lainoihin. Taloudellisia kovenanttiehtoja tarkastellaan 
rahoitussopimuksen mukaisesti kvartaaleittain. Johto uskoo, että taloudelliset kovenanttiehdot eivät tule 
aiheuttamaan rahoitussopimuksen mukaisten lainojen ennenaikaista eräännyttämistä.   

Investointisitoumukset 

Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 31.12.2014 olivat 1,2 miljoonaa euroa 
(31.12.2013 0,1 miljoonaa euroa).  

Lähipiiritapahtumat 

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

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

Liiketoimet Reka-konsernin kanssa 

Muissa saamisissa on yhteensä 0,2 (0,6) miljoonaa euroa konsernin ostamia diskontattuja vuokra- ja 
kauppahintasaamisia osana konsernin rahavarojen sijoitustoimintaa. 

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 vuonna 2012 yhteensä 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 2014 oli 43 tuhatta euroa (vuonna 2013 57 tuhatta euroa) ja ostot 14 
tuhatta euroa (vuonna 2013 2 tuhatta euroa). Saamiset kauden lopussa 0 tuhatta euroa (1 vuonna 2013). 
Velat kauden lopussa 0 tuhatta euroa (0 vuonna 2013). 

Liiketapahtumat muun lähipiirin kanssa 

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

Johdon työsuhde-etuudet 

Konsernin lähipiiriin kuuluviksi johdon avainhenkilöiksi on määritelty konsernin hallitus ja johtoryhmä. 
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Tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut

Vuosien 2013 ja 2012 tunnusluvut on laskettu jatkuvien toimintojen osalta. 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

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. 

www.neoindustrial.fi 

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään 
synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella 
ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake 
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on 
kaapeliteollisuus. 


