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NEO INDUSTRIAL OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  25.2.2016 klo 18.00  

Liikevaihto kasvoi selvästi, tulos jäi viime vuodesta 

Tammi-joulukuussa 
- Konsernin liikevaihto oli 84,6 miljoonaa euroa (80,1 miljoonaa euroa) 
- Liiketulosta rasitti erityiset ja kertaluontoiset erät yhteensä -1,6 miljoonaa euroa 
- Liiketulos oli -2,0 (-0,7) miljoonaa euroa 
- Kaapelitoimialan liiketulos oli -0,1 (0,7) miljoonaa euroa, liiketulosta rasittivat erityiset erät -0,8 miljoonaa 
euroa 
- Tilikauden tulos oli -3,7  (1,8) miljoonaa euroa 

AVAINLUKUJA 
 2015 2014 Muutos

Liikevaihto, milj. euroa 84,6 80,1 5,6 %
Liiketulos, milj. euroa -2,0 -0,7 -185,0 %
Tilikauden tulos, milj. euroa -3,7 1,8 -305,1 %
Tulos/osake, euroa -0,62 0,30 -307,5 %

TOIMITUSJOHTAJA RALF SOHLSTRÖM: 

Vuosi 2015 oli muutosten vuosi. Liikevaihto saatiin kääntymään kasvuun ja erityisesti tämä näkyi vuoden 
viimeisellä kvartaalilla. Loka- joulukuussa liikevaihto oli 20,2 (16,8) miljoonaa euroa eli 20 % edellisvuotta 
suurempi. Uusia isoja kauppoja saatiin aiempaa enemmän ja tämä mahdollistaa kasvun myös 
tulevaisuudessa.  

Liiketulosta rasittavat muutoksista johtuvat erityiset erät ja siirtyminen etuuspohjaiseen eläkejärjestelmään, 
yhteensä -1,6 miljoonaa euroa. Erityisistä eristä noin -0,6 miljoonaa selittyy johdon vaihtamisesta johtuvilla 
kertaluontoisilla kuluerillä. Panostus uusien tuotantohenkilöiden rekrytointiin ja perehdyttämiseen sekä 
normaalia suuremmat tehtaiden kuormitustilanteiden vaihtelut olivat yhteensä noin -0,5 miljoonaa euroa. 
Lisäksi eläkkeiden siirtäminen Rekan Eläkekassaan muutti eläkevastuun käsittelyn IFRS:n mukaiseksi 
etuuspohjaiseksi järjestelyksi aiheuttaen siirtymävuodelle -0,5 miljoonan euron liiketulosvaikutuksen. 

Viimeinen kvartaali on sesonkiluontoisella kaapelitoimialalla yleensä heikoin ja tämä näkyy suoraan koko 
konsernin tuloksessa. Loka-joulukuussa liiketulos oli tappiollinen -0,6 (-1,6) miljoonaa euroa, mutta selkeästi 
parempi kuin edellisenä vuonna.  

Reka Kaapeli Oy käynnisti lokakuussa 2015 tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on kilpailukyvyn 
varmistaminen pitkällä aikavälillä. Isojen kauppojen voittaminen sekä aktiiviset toimenpiteet toimituskyvyn 
parantamiseksi mahdollistavat tehtaiden kapasiteetin paremman käyttöasteen ja sitä kautta paremman 
toimituskyvyn ja tuotantotehokkuuden.  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 

Neo Industrial -konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 84,6 miljoonaa euroa (80,1). Tilikauden tulos oli -3,7 
miljoonaa euroa (1,8).  

TASE JA RAHOITUS 

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

Kaapelitoimialan vuonna 2014 solmittu rahoitussopimus päättyy maaliskuussa 2016. Johto uskoo, että 
sopimuksen mukaisesti maaliskuussa 2016 päättyvän rahoitussopimuksen tilalle saadaan solmittua uusi 
rahoitussopimus.   

Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 49,2 miljoonaa euroa (44,7). 
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MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 

Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa merkittävän maakaapelitilauksen. Tilauksen arvo oli noin 6 miljoonaa 
euroa. Toimitukset jakaantuvat vuosille 2015 ja 2016. Loppuvuodesta Reka Kaapeli Oy sopi useista 
maakaapeleiden toimitussopimuksista, yhteensä yli 35 miljoonan euron edestä. Näiden sopimusten 
toimitukset jakaantuvat pääosin vuosille 2016 – 2017. Maakaapeleita käytetään rakennettaessa 
sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.  

Reka Kaapeli Oy on tilikauden aikana investoinut Hyvinkään tehtaan kaapelinvalmistusteknologiaan 1,5 
miljoonaa euroa. Investoinnilla tehostetaan kaapelivalmistuksen tuottavuutta ja mahdollistetaan uusien 
tuotteiden kehittäminen ja valmistaminen tulevaisuudessa. Kokonaisuudessaan kaapelitoimialan investoinnit 
olivat 4,7 miljoonaa euroa. 

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

Reka Kaapeli Oy käynnisti lokakuussa 2015 tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on kilpailukyvyn 
varmistaminen pitkällä aikavälillä. Osana tehostamisohjelmaa Reka Kaapeli Oy aloitti 
yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena kuusi vakituista henkilöä vähennettiin ja kolme lomautettiin 
toistaiseksi. 

DI Ralf Sohlström nimitettiin 1.5.2015 alkaen Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajaksi ja 1.9.2015 alkaen Neo 
Industrial Oyj:n toimitusjohtajaksi.  

Neo Industrial Oyj:n toimitusjohtajana aiemmin toiminut DI Jari Salo jatkaa Reka Kaapeli Oy:n hallituksessa 
kaapelitoimialan kehittämisen tukemista. 

SEGMENTIT 

Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus. 

KAAPELI 

 H2/2015 H2/2014 Muutos 2015 2014 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 41,0 38,1 7,6 % 84,6 80,1 5,6 %
Liiketulos, milj. euroa -0,2 -0,5 58,3 % -0,1 0,7 -111,7%

Kaapelitoimialan liikevaihto 2015 oli 84,6 miljoonaa euroa (80,1). Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,7). 
Kaapelitoimialan liiketulosta rasittivat erityiset erät yhteensä -0,8 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2015 Reka Kaapeli Oy:n päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit olivat hieman 
edellisvuotta suuremmat. Aluekohtaisia eroja oli kuitenkin paljon. Myyntivolyymit muille markkina-alueille 
kasvoivat.   

Raaka-ainemetalleista alumiinin ja kuparin hinnat vaihtelivat tilikauden aikana. Vuoden lopussa alumiinin ja 
kuparin hinnat olivat euromääräisesti edellistä vuodenvaihdetta alemmalla tasolla. Myös muovien 
maailmanmarkkinahinnat ovat vaihdelleet tilikauden aikana. 

Tehdyt investoinnit, 4,7 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2014), kohdistuivat erityisesti 
tuottavuuden tehostamiseen, uusien tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen tulevaisuudessa. Myös 
ylläpitoinvestointeja toteutettiin. Investointeihin sisältyy lisäksi rahoitusleasingina käsitelty pitkä 
vuokrasopimus. 

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto 2015 oli 26,0 miljoonaa euroa (30,4). Liiketulos oli 
positiivinen, mutta hieman edellistä vuotta pienempi. Konsernissa osakkuusyhtiön osakkeiden kirjanpitoarvo 
on nolla eikä tulososuutta ole huomioitu konsernin luvuissa. Konsernilla ei ole vastuuta Nestor Cables Oy:n 
tappioista.  
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OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

Osana Reka – konsernin allekirjoittamaa rahoitussopimusta kaapelitoimialan lainat järjestellään uudestaan. 
Rahoitussopimus on tarkoitus saattaa voimaan maaliskuun aikana.  

KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (IFRS) 

  2015 2014 2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa 84,6 80,1 83,0
Liiketulos, % liikevaihdosta -2,4 -0,9 -1,2
Oman pääoman tuotto, % -48,4 21,2 -14,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,0 12,1 1,7
Omavaraisuusaste, % 11,8 21,1 15,8
Tulos/osake, euroa -0,62 0,30 -0,20

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO 

Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ Helsingissä 2015 yhteensä 1 721 204 (454 417 vuonna 2014) kpl, 
mikä vastasi 29,3 (7,7) prosenttia osakkeiden määrästä ja 4,1 (0,3) miljoonaa euroa. Osakkeen hinta 
31.12.2015 oli 1,61 (0,67 31.12.2014) euroa ja tilikauden keskimääräinen kurssi 2,39 (0,67) euroa. Vuoden 
alin kurssinoteeraus oli 0,62 (0,50) euroa ja ylin 3,71 (0,86) euroa. 31.12.2015 yhtiön osakekannan 
markkina-arvo oli 9,8 (4,0 31.12.2014) miljoonaa euroa. 

KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT  

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

31.12.2015 Neo Industrialilla oli 11 576 osakkeenomistajaa (11 575 31.12.2014). 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. 

31.12.2015 kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli 59,4 % osakkeista 
(60,3 % 31.12.2014) ja 71,7 % äänistä (72,4 % 31.12.2014). 

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä määräysvaltayhteisöjensä 
kautta 31.12.2015 yhteensä 2 972 696 kpl Neo Industrialin B-osakkeita (31.12.2014 2 981 874). 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu 
osakepääoma oli vuoden 2015 lopussa 24 082 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6 020 360 kappaletta. 
Osakemäärään sisältyy 30 525 Neo Industrialin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Omistusosuus 
vastaa 0,5 % yhtiön osakepääomasta ja 0,4 % äänimäärästä. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan 
osakkeita. Neo Industrial Oyj:n B-osake (NEO1V) noteerataan NASDAQ Helsingin Pörssi Oy:n päälistalla. 

Yhtiön osakkeet 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
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 30 525 91 727 91 727

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA/LUOVUTUS 

Yhtiön hallussa olevien omien B-sarjan osakkeiden määrä oli 31.12.2015 yhteensä 30 525 kappaletta. Neo 
Industrial ei käyttänyt valtuutustaan hankkia omia osakkeita.  
Neo Industrial on käyttänyt valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko 
maksua vastaan tai maksutta. Tilikaudella 2015 Neo Industrial Oyj on maksanut asiantuntijapalkkioita ja 
hallituksen palkkioita yhteensä 61 202 osakkeella. 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 

Konsernin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa 
2014). Panokset kohdistuivat Kaapelitoimialaan. Kaapelitoimialan panostukset on kirjanpidossa huomioitu 
kuluina.   

HENKILÖSTÖ 

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 241 työntekijää (241 vuonna 2014 ja 323 vuonna 
2013). 31.12.2015 konsernin henkilöstömäärä oli 240 työntekijää (249 vuoden 2014 lopulla ja 241 vuoden 
2013 lopulla), josta 239 (246 vuonna 2014 ja 237 vuonna 2013) kuului Kaapelitoimialaan ja 1 (3 vuonna 
2014 ja 4 vuonna 2013) konsernihallintoon. Konsernin suoriteperusteisten palkkojen ja palkkioiden 
kokonaissumma tilikaudella oli 10,5 miljoonaa euroa (10,6 vuonna 2014 ja 11,0 miljoonaa euroa vuonna 
2013).  

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 2015 varsinainen yhtiökokous (9.4.2015) valitsi yhtiön hallitukseen Markku E. Rentton 
(puheenjohtaja), Jukka Koskisen (varapuheenjohtaja), Marjo Matikainen-Kallströmin, Jorma Sirénin ja Raimo 
Valon. Esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi hyväksyttiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.   

Yhtiön tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Raimo Valo, Taisto Riski (9.4.2015 asti) ja Marjo Matikainen-
Kallström (9.4.2015 alkaen). 

Yhtiökokouksen päätöksistä ja valtuutuksista on annettu erillinen tiedote 9.4.2015. 

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. 

Konserni on järjestellyt rahoitustaan vuodesta 2014 lähtien ja rahoitustilanne on parantunut. 
Rahoitusneuvotteluja jatketaan rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi.  

Osana Reka – konsernin allekirjoittamaa rahoitussopimusta kaapelitoimialan lainat tullaan järjestelemään 
uudelleen.  Uusi rahoitussopimus on tarkoitus saattaa voimaan maaliskuun aikana.  

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. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen 
pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä. 
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LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Rakentaminen on hieman piristynyt Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa. Johto uskoo sähköverkon 
rakentajien kasvattavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Kaapelitoimialan 
liikevaihdon 2016 arvioidaan kasvavan jonkin verran vuodesta 2015. Kaapelitoimialan liiketuloksen uskotaan 
olevan selkeästi positiivinen.  

Rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi toimenpiteinä rahoitus- ja 
maksuehtoneuvottelujen lisäksi ovat varastojen kiertoa tehostavat toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen 
omaisuuseristä. 

OSINKOPOLITIIKKA 

Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. 

VOITONJAKOESITYS 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat – 4.261.547,86 euroa, josta tilikauden tulos on 4.302.609,79 euroa.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa. Tilikaudelta 2014 
ei maksettu osinkoa. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 

Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2016 klo 14.00 Helsingissä. Erillinen 
yhtiökokouskutsu julkaistaan 25.2.2016.  

Hyvinkää 25.2.2016 

Neo Industrial Oyj 
Hallitus  

Lisätietoja: 
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja, puh. 040 770 2720 

www.neoindustrial.fi
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)
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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)  
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT   

Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin omistamat tytäryhtiöt Novalis 
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 Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää. Neo 
Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ 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 31.12.2015 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 2015 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja 
muutettuja standardeja: 

� Muutokset IAS 19:ään Työsuhde-etuudet

� IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

� 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.  

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. 
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Kaikki markkina-alueet huomioiden konsernin suurimman asiakaskonsernin osuus liikevaihdosta oli 23,9 % 
ja toiseksi suurimman 14,2 %. Muiden yksittäisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta oli alle 10 %.  

Tilanteessa 31.12.2015 muut pitkäaikaiset varat kuin rahoitusinstrumentit ja laskennalliset verot ovat 18,5 
miljoonaa euroa (15,8 miljoonaa euroa) ja sijaitsevat Suomessa 18,5 miljoonaa euroa (15,8 miljoonaa 
euroa).   



12 

Aineellisten hyödykkeiden muutokset 

Muut vuokrasopimukset

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

Vastuut ja johdannaiset 

Tilinpäätöshetkellä voimassa olleet johdannaissopimukset: 

Muut vastuut

Factoring-velan vakuutena ovat ao. myyntisaamiset, joita 31.12.2015 oli 9,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa 
euroa 31.12.2014). Factoring-velka 31.12.2015 oli 8,5 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa 31.12.2014). 

Kaapelitoimialan rahoitussopimuksen ehtoihin sisältyy kaapelitoimialan taloudellisia kovenantteja. Lisäksi 
varojen käyttö ja jakaminen edellyttävät rahoittajan suostumusta. Tilinpäätöshetkellä 2015 yksi taloudellinen 
kovenanttiehto ei täyttynyt. Taloudellisia kovenanttiehtoja tarkastellaan rahoitussopimuksen mukaisesti 
kvartaaleittain. Johto uskoo, että taloudelliset kovenanttiehdot eivät tule aiheuttamaan rahoitussopimuksen 
mukaisten lainojen ennenaikaista eräännyttämistä. 
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Investointisitoumukset 

Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 31.12.2015 olivat 0,6 miljoonaa euroa 
(31.12.2014 1,2 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 %.  

Reka-konsernin eläkevakuutukset siirtyivät 31.12.2015 Rekan eläkesäätiöön. Siirron myötä Neo Industrial 
konsernin eläkevastuut on käsitelty IFRS:ssä etuuspohjaisen laskennan kautta. Siirtymä 31.12.2015 aiheutti 
-0,5 miljoona euron tulosvaikutteisen IFRS-kirjauksen.  

Liiketoimet Lähipiirin kanssa 

Liiketoimet Reka-konsernin kanssa 

Muissa saamisissa on yhteensä 0,2 (0,2) 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 totesi tuolloin, että mikäli ao. kiinteistöt siirtyvät kolmannelle 
osapuolelle, tulee Reka Kaapelin neuvotella toiminnan turvaavat vuokraehdot mahdollisessa 
muutosvaiheessa. Kesäkuussa 2015 Reka Oy myi yhden kiinteistön konsernin ulkopuolelle. Tässä 
yhteydessä Reka Kaapeli Oy uudisti ko. kiinteistön vuokrasopimuksen ja solmi 10 vuoden 
vuokrasopimuksen uuden vuokranantajan kanssa. 

Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa 

Myynnit osakkuusyhtiöille vuonna 2015 oli 8 tuhatta euroa (vuonna 2014 43 tuhatta euroa) ja ostot 16 tuhatta 
euroa (vuonna 2014 14 tuhatta euroa). Saamisia ja velkoja ei ollut osakkuusyhtiöiltä per 31.12.2015 eikä per 
31.12.2014. 

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. Konsernin talousjohtaja ei ole 
tilikauden päättyessä työsuhteessa yhtiöön vaan hänen palkkionsa on käsitelty liiketapahtumissa muun 
lähipiirin kanssa, sisältyy muihin ostoihin tilikaudella, yhteensä 22 tuhatta euroa. 
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Johdon työsuhde-etuudet 

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

Hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkio. Lisäksi hallituksen ja 
sen valiokuntien kokouksista maksetaan erillinen kokouspalkkio ja matkakulut laskun mukaan. Hallituksella 
on tavoitepalkkiojärjestelmä, jonka ehdoista päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Heillä ei ole muita 
etuuksia. Hallituksen jäsenillä ei ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa. Osa vuosipalkkiosta ja tavoitepalkkiosta 
voidaan maksaa osakkeina yhtiökokouksen kulloinkin päättämällä tavalla. Yhtiökokouksen 2015 päätökset 
on tiedotettu 9.4.2015 erillisenä tiedotteena.  
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Tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut



16 

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 Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on 
kaapeliteollisuus. 


