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Liiketoiminnan tulos oli hyvä ja tase vahvistui huomattavasti 
 
Tammi-joulukuussa 

- Konsernin liikevaihto 110,9 miljoonaa euroa (101,0 miljoonaa) 
- Liiketulos oli 5,1 (5,9) miljoonaa euroa 
- Kaapelitoimialan liiketulos oli 5,6 (6,5) miljoona euroa 
- Tilikauden tulos oli 3,0 (3,3) miljoonaa euroa 
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 25,4 prosenttia (22,6) 
- Osinkoehdotus 0,08 euroa osakkeelle (0,04 euroa), maksu kahdessa erässä 

 
 
AVAINLUVUT 

  1-12/2017 1-12/2016 Muutos 

Liikevaihto, milj. euroa  110,9 101,0 9,8 % 

Liiketulos, milj. euroa 5,1 5,9 -14,1 % 

Katsauskauden tulos, milj. euroa 3,0 3,3 -7,8 % 

Tulos/osake, euroa 0,51 0,55 -6,9 % 

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 25,4 22,6   

IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, % 30,4 22,1   
 
TOIMITUSJOHTAJA RALF SOHLSTRÖM: 
 
Kasvaneeseen liikevaihtoon vaikuttivat aktiiviset toimenpiteet tehtaiden käyttöasteiden ja toimituskyvyn 
parantamiseksi sekä rakentamisen vilkkaus. Yhtiö onnistui hyvin tehtaiden kuormittamisessa talven matalan 
kysynnän aikana. 
 
Liiketulosta rasitti raaka-ainehintojen kohoaminen, joka saadaan aina vasta viiveellä myyntihintoihin. Lisäksi  
liiketulosta rasittivat vuoden viimeisellä neljänneksellä valuuttakurssien, etenkin Ruotsin ja Norjan  
kruunujen, muutokset. 
 
Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli 25,4 prosenttia (22,6 prosenttia). Vuonna 2017 IAS 19 oikaistu 
omavaraisuusaste nousi 30,4 prosenttiin (22,0 prosenttia) ja Gearing laski 61,2 prosenttiin (119,8). 
 
LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 
Neo Industrial –konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 110,9 miljoonaa euroa (101,0 miljoonaa). Tilikauden 
tulos oli 3,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa). 
 
TASE JA RAHOITUS 
Konsernin korolliset velat vähenivät tilikauden aikana. Tilikauden lopussa korolliset velat olivat 9,8 (13,8) 
miljoonaa euroa, josta muita kuin rahoitusleasingvelkoja oli 6,2 (10,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 
tilikauden päättyessä oli 43,2 miljoonaa euroa (44,2). Varastot olivat tilikauden aikana korkealla tasolla sitoen 
varoja ja vaikuttaen siten paikoin myös maksuvalmiuteen. 
 
Sekä sijoitetun pääoman tuotto, 25,4 prosenttia (22,6 prosenttia), että IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, 
30,4 prosenttia (22,0 prosenttia) paranivat korollisten velkojen alenemisen ja voitollisen tuloksen ansiosta 
vuonna 2017. 
 
MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 
Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai merkittäviä maakaapelisopimuksia yhteensä noin 20 
miljoonan edestä. Toimitukset jakaantuvat vuosille 2018 ja 2019. Maakaapeleita käytetään rakennettaessa 
sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta. 
 
SEGMENTIT 
Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus. 
 



KAAPELI 
 

  H2/2017 H2/2016 Muutos 2017 2016 Muutos 

Liikevaihto, milj. euroa 52,9 50,8 4,1 % 110,9 101,0 9,8 % 

Liiketulos, milj. euroa 1,8 2,2 -18,6 % 4,8 6,5 -26,3 % 
 
Kaapelitoimialan liikevaihto oli 110,9 miljoonaa euroa (101,0). Liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa (6,5).  
 
Vuonna 2017 Reka Kaapeli Oy:n päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit kasvoivat 
edellisvuodesta. Myyntivolyymit muilla markkina-alueilla pienenivät. 

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen 
hinta oli 5365 euroa ja alumiinin hinta 1638 euroa. Joulukuun 2017 lopussa kuparin hinta oli 5967 euroa ja 
alumiinin hinta 1869 euroa, eli 11 prosenttia ja 14 prosenttia korkeampi kuin vuoden alussa. 
 
Korkeimmillaan kuparin päiväkohtainen hinta on tilivuoden aikana ollut joulukuussa, jolloin se oli 6043 euroa, 
ja alimmillaan kesäkuussa, jolloin se oli 4925 euroa. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan marraskuussa, 
jolloin se oli 1883 euroa, ja alimmillaan elokuussa, jolloin se oli 1591 euroa. 
 
Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla.   
 
Tehdyt investoinnit, 2,9 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa vuonna 2016), kohdistuivat erityisesti 
tuottavuuden tehostamiseen. Myös ylläpitoinvestointeja toteutettiin.  

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (25,0). Liiketulos oli 
positiivinen ja edellistä vuotta suurempi. Konsernissa osakkuusyhtiön osakkeiden kirjanpitoarvo on nolla eikä 
tulososuutta ole huomioitu konsernin luvuissa. Konsernilla ei ole vastuuta Nestor Cables Oy:n tappioista. 
 
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. 
 
KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT  
 

  2017 2016 2015  

Liikevaihto, miljoonaa euroa 110,9 101,0 84,6  

Liiketulos, % liikevaihdosta 4,6 5,8 -2,4  

Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,4 22,6 -6,0  

IAS 19 oikaistu oman pääoman tuotto, % 28,0 41,9 -47,2  

IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste % 30,4 22,1 12,8  
Tulos/osake, euroa 
 

0,51 0,55 
 

-0,62 
   

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO 
Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ Helsingissä yhteensä 3 602 521 (2 042 292 vuonna 2016) kpl, mikä 
vastasi61,3 (34,7) prosenttia osakkeiden määrästä ja 26,4 (7,9) miljoonaa euroa. Osakkeen hinta 
31.12.2017 oli 5,01 (4,85 31.12.2016) euroa ja tilikauden keskimääräinen kurssi 7,32 (3,89) euroa. Vuoden 
alin kurssinoteeraus oli 4,57 (1,52) euroa ja ylin 11,2 (5,27) euroa. 31.12.2017 yhtiön osakekannan 
markkina-arvo oli 30,1 (29,0 31.12.2016) miljoonaa euroa. 
 
KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT  
Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin kokonaan omistama tytäryhtiö 
Alnus Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Emoyhtiön kotipaikka on Hyvinkää.  
 
31.12.2017 Neo Industrialilla oli 11 658 osakkeenomistajaa (11 459osakkeenomistajaa 31.12.2016). 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 fuusioitui 2017 suurimman 
omistajayrityksensä kanssa, jonka nimi fuusiossa muuttui Reka Oy:ksi. Reka Oy:n kotipaikka on Juupajoki. 
 
31.12.2017 kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli 57,7 % osakkeista 
(57,5 % 31.12.2016) ja 70,6 % äänistä (70,4 % 31.12.2016). 



Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä määräysvaltayhteisöjensä 
kautta 31.12.2017 yhteensä 2 950 868 kpl Neo Industrialin B-osakkeita (31.12.2016 yhteensä 2 978 752). 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu 
osakepääoma oli vuoden 2017 lopussa 24 081 440 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6 020 360 kappaletta. 
Osakemäärään sisältyy 74 271 Neo Industrialin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Omistusosuus 
vastaa 1,2 % yhtiön osakepääomasta ja 0,9 % äänimäärästä. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan 
osakkeita. Neo Industrial Oyj:n B-osake (NEO1V) noteerataan NASDAQ Helsingin Pörssi Oy:n päälistalla. 
 
Yhtiön osakkeet 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015  
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 74 271 16 470 30 525  
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA/LUOVUTUS 
Yhtiön hallussa olevien omien B-sarjan osakkeiden määrä oli 31.12.2017 yhteensä 74 271 kappaletta. Neo 
Industrial ei käyttänyt valtuutustaan hankkia omia osakkeita.  
 
Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 30.3.2017 yhtiön yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin 
liittyvien oikeuksien menettämisestä. Tämän perusteella on Neo Industrialin yhteistililtä siirretty 106 443 
osaketta yhtiön omalle arvo-osuustilille. 
 
Neo Industrial on käyttänyt valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko 
maksua vastaan tai maksutta. Tilikaudella 2017 Neo Industrial Oyj on maksanut hallituksen palkkioita ja 
tavoitepalkkioita yhteensä 13 642 osakkeella ja asiantuntijapalkkioita 35 000 osakkeella. 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
Konsernin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa 
2016). Panokset kohdistuivat Kaapelitoimialaan. Taseeseen on aktivoitu 0,4 miljoonaa euroa uusien 
tuotteiden ja tuoteperheiden kehittämiskustannuksia. 
 
HENKILÖSTÖ 
Konsernin palveluksessa oli tilikaudenaikana keskimäärin 269 työntekijää (256 vuonna 2016 ja 241 vuonna 
2015). 31.12.2017 konsernin henkilöstömäärä oli 261 työntekijää (258 vuoden 2016 lopulla ja 240 vuoden 
2015 lopulla), josta 261 (257 vuonna 2016 ja 239 vuonna 2015) kuului Kaapelitoimialaan ja0 (1 vuonna 2016 
ja 1 vuonna 2015) konsernihallintoon. Konsernin suoriteperusteisten palkkojen ja palkkioiden 
kokonaissummatilikaudella oli 12,0 miljoonaa euroa (11,6 vuonna 2016 ja 10,5 miljoonaa euroa vuonna 
2015).  
 
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 
 
Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2017. 
 



Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa ja 
että osakkeenomistajille maksetaan pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta.  
 
Yhtiökokous nimitti hallitukseen seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi MarkkuE. Rentto, varapuheenjohtajaksi 
Jukka Koskinen ja varsinaisiksi jäseniksi MarjoMatikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Varajäseniä ei valittu. 
Esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisöKPMG Oy:n, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen,toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.  
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla, että yhteistilillä olevien osakkeiden oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen 
perustuvat oikeudet menetetään ja että mainitut yhtiön omat osakkeet tulevat yhtiön haltuun. Yhteistilillä 
olevat osakkeet siirtyivät yhtiön haltuun toukokuussa. 
 
Yhtiön tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. 
 
Yhtiökokouksen päätöksistä ja valtuuksista on annettu erillinen tiedote 30.3.2017 
 
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.  
 
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. 
 
Kaapelitoimialan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Metallien ostoissa käytetään 
osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien 
dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Sähkön hinnan suojauksissa 
käytetään hintakiinnityksiä. 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
Rakentaminen on edelleen hyvällä tasolla päämarkkina-alueillamme. Johto uskoo sähköverkon rakentajien 
jatkavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Liikevaihdon arvioidaan vuonna 
2018 kasvavan edellisestä vuodesta. Liiketuloksen arvioidaan vuonna 2018 kasvavan selvästi vuodesta 
2017.Liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat suuret vaihtelut kvartaalien välillä ja ne voivat olla vuosien välillä 
erilaisia. 
 
OSINKOPOLITIIKKA 
Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. 
 
VOITONJAKOESITYS 
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.468.661,14 euroa, josta tilikauden tulos on 840.477,77 
euroa.Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa kahdessa erässä yhteensä 
0,08 euroa osakkeelle. Tilikaudelta 2016 maksettiin pääomapalautusta 0,04 euroa osakkeelta. Ehdotettu 
voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018 
Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.3.2018 klo 10.00 Hyvinkäällä. Erillinen 
yhtiökokouskutsu julkaistaan 1.3.2018.  
 
Hyvinkäällä 13.2.2018 
Neo Industrial Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Ralf Sohlström, puh. 040 770 2720 
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT   
 
 Yrityksen perustiedot 
 
Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin omistama tytäryhtiöAlnus Oy 
tytär- ja osakkuusyhtiöineen.  
 
Konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Baltiassa ja Venäjällä. 
 
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. 
 
 
Laatimisperusta 
 
IFRS-standardien noudattaminen 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 31.12.2017 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 noudattanut vuoden 2017 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja 
standardeja: 
 

 Muutokset IAS 7:ään Disclosure Initiative (sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
Muutoksilla pyritään siihen, että tilinpäätöksen käyttäjät voisivat arvioida rahoitustoiminnasta syntyvien 
rahavirtavirtavaikutteisten ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen muutoksia. Standardimuutos vaikuttaa 
Neo Industrialin konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.  

 Muutokset IAS 12:een Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen realisoitumattomista 
tappioista(sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät, että 
vähennyskelpoisen väliaikaisen eron olemassaolo riippuu yksinomaan omaisuuserän ja sen 
verotusarvon vertaamisesta tilinpäätöshetkellä, eikä siihen vaikuta mahdolliset tulevat muutokset 
omaisuuserän kirjanpitoarvossa tai siinä tavassa, kuinka kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy 
tulevaisuudessa. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta Neo Industrialin  konsernitilinpäätökseen. 

Olennaisimmat vuoden 2018 tilinpäätökseen vaikuttavat standardimuutokset ja niiden vaikutukset: 

 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla): IFRS 9 korvaa nykyisen IAS 39-standardin. Uuteen standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus 
rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettuja 
luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien 
arvonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös 
uudistettu. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois 
kirjaamisesta on säilytetty. IFRS 9:n vaikutuksia Neo Industrialin konsernitilinpäätökseen on arvioitu 
seuraavasti: Konserni ei käytä suojauslaskentaa. Standardin odotetut vaikutukset ovat rahoitusvarojen 
luottotappioiden huomioiminen tulevissa tilinpäätöksissä. Luottotappioiden huomioiminen muuttaa 
tasearvoja mutta tulosvaikutuksen vaikutuksen ei odoteta olevan suuri. Yhtiö soveltaa uutta standardia 
ensimmäisen kerran avaavassa taseessa 1.1.2018. 

 IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 15:n voimaantuloaika ja Selvennyksiä IFRS 15:een 
(sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Uusi standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 
11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen 
kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen 



perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen 
määrää.IFRS 15:nvaikutuksia Neo Industrialin  konsernitilinpäätökseen on arvioitu seuraavasti: 

o Keskeiset IFRS 15:n käsitteet on analysoitu eri tulovirtojen kannalta ja tunnistettu erät jotka 
voivat vaikuttaa liikevaihdon kirjausajankohtaan 

o Odotetut vaikutukset ovat pienet jos liiketoiminnan luonne ei muutu: 
 Pääosin konsernin liikevaihto koostuu kaapelien myynnistä. Kaapelien myynti tuloutuu 

sopimusehtojen mukaisesti silloin kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. 
 Suoritevelvoitteen yksilöinnin kautta ei arvioida tulevan muutoksia. Sopimuksiin 

sisältyvät takuut ovat ns. tavanomaisia takuita jotka eivät ole erillisiä suoritevelvoitteita. 
 Transaktiohinnan määrittämisen osalta sopimuksen ehtoja on analysoitu alennuksien, 

vuosibonusten ym. asiakashyvityksien osalta.  
 Tuloutushetken määrittämiseen liittyen on analysoitu sopimusten toimitusehtoja, 

sopimuksiin liittyviä palautusoikeuksia sekä ns. laskuta- ja pidä –järjestelyitä. 
Analysoinnin seurauksena toimitusehtojen käyttöä uusissa sopimuksissa on selkiytetty 
ja yhtenäistetty jo nykyisessä toiminnassa, mutta muutoin ei tuloutushetken 
määrittämiseen arvioida tulevan merkittävää muutosta. 

o Odotetut vaikutukset ovat liikevaihdon kirjausajankohdan osittainen muuttuminen kaapelien 
oheistuotteiden osalta. Kaapelien myynnin osalta ei ole tunnistettu kirjausajankohdan 
muutostarpeita. 

o Uuden standardin myötä tunnistetut liikevaihdon kirjausajankohdan vaikutukset päivitetään 2018 
avaavaan taseeseen ja tilikaudella 2018 esitetään vertailulaskelmat osoittaen mikä olisi ollut 
liikevaihdon tuloutus aiemman standardin mukaan.  

Arvioiden käyttö 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon arvioita ja oletuksia, jotka 
vaikuttavat taseen varoihin ja velkoihin sekä muihin tietoihin, kuten ehdollisten varojen ja velkojen 
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen 
näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista.  
 
Olennaisimmat erät, jotka edellyttävät johdon arvioita ja olettamuksia ja joihin voi liittyä epävarmuustekijöitä, 
ovat liikearvon arvonalentumistestaus, laskennalliset verosaamiset vahvistetuista tappioista, annettujen 
takausten vaikutukset, tappiollisen vuokrasopimuksen käsittely sekä vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvo. 
Tarkemmat kuvaukset johdon harkintaan perustuvista ratkaisuista ja arvioiden käytöstä on esitetty kunkin 
tilinpäätöserän yhteydessä. 
 
Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksessä laatimisperiaatteiden 
valintaa ja niiden soveltamista. Johto on käyttänyt harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
soveltamissa esimerkiksi vuokrasopimusten luokittelussa.  
 
Vertailutilikautta koskevat arviot ja oletukset perustuvat vertailutilikauden päättymisajankohtana voimassa 
olleisiin olosuhteisiin ja näkymiin.  
 
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.  
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
Neo Industrial käyttää taloudellisessa raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen 
(ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. 
 
ESMAn ohjeistus tuli voimaan 3.7.2016. Tilinpäätöksessä käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Neo 
Industrialin tulkinnan mukaan ESMAn ohjeistuksen mukaisiksi vaihtoehtoisiksi tunnusluvuiksi voidaan lukea 



liiketulos, oman pääoman tuotto (ROE), sijoitetun pääoman tuotto (ROI), bruttoinvestoinnit, 
nettovelkaantumisaste (gearing) sekä omavaraisuusaste. Kaikkien vaihtoehtoisten tunnuslukujen 
laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksessä 2016 ja myös aiemmissa tilinpäätöksissä. Liiketuloksen 
määritelmää on selkeytetty vuoden 2016 aikana. 
 
Yhtiö liittyi eläkekassaan joulukuun 2015 lopussa. IAS 19 etuuspohjaisten eläkevastuiden käsittely näkyy 
erityisesti oman pääoman, korottomien velkojen ja taseen loppusumman heilahteluina. IAS 19 käsittelyn 
mukaisiin eläkevastuisiin vaikuttaa suurimpana yksittäisenä tekijänä diskonttokoron heilahtelut. Yhtiö on 
tilikauden 2016 lopussa päivittänyt vaihtoehtoisia tunnuslukuja siten että IAS 19 kirjausten vaikutukset 
eliminoidaan pois tunnuslukujen tase-eristä toiminnan kehittymisen seuraamiseksi paremmin. Kyseisten 
tunnuslukujen nimet on päivitetty siten, että niistä näkee tehdyt oikaisut. Päivitetyt tunnusluvut ovat IAS 19 
oikaistu omavaraisuusaste, IAS 19 oikaistu nettovelkaantumisaste (gearing) ja IAS 19 oikaistu oman 
pääoman tuotto (ROE).  Tase-eristä ja taseen loppusummasta poistetaan IAS 19 kirjausten vaikutukset 
laskettaessa kyseisiä tunnuslukuja. IAS 19 oikaistut tunnusluvut täsmätään tilinpäätöksessä raportoituihin 
lukuihin. 
 
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 muiden kuin kaapeliliiketoimintaan kuuluvien yhtiöiden luvut, muut 
johdannaiset sekä liiketuloksen jälkeiset kohdistamattomat erät ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät 
rahoitusvelat. Lisäksi segmenttiraportilla esitetään liiketulos ennen ja jälkeen avointen suojausten.  
 

 
 
 
 



 

 
 

 
Kaikki markkina-alueet huomioiden konsernin suurimman asiakaskonsernin osuus liikevaihdosta oli 22,1% ja 
toiseksi suurimman 10,9 %. Muiden yksittäisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta oli alle 10 %.  
 
Tilanteessa 31.12.2017 muut pitkäaikaiset varat kuin rahoitusinstrumentit ja laskennalliset verot ovat 20,4 
miljoonaa euroa (19,5 miljoonaa euroa) ja sijaitsevat Suomessa. 
 
Aineellisten hyödykkeiden muutokset 

 
 



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

 
 
Vuoden 2017 tuloslaskelmaan sisältyy kuluja muiden vuokrasopimusten perusteella 2,5 miljoonaa euroa (2,1 
miljoonaa euroa vuonna 2016). 
 
Vastuut ja johdannaiset 
 
Tilinpäätöshetkellä voimassa olleet johdannaissopimukset: 

 
 
 
Raaka-aine- ja valuuttajohdannaiset on arvostettu hierarkiatason 2 mukaisia kolmannen osapuolen 
markkina-arvoraportteja käyttäen.  
 
Muut vastuut 
 

 
 
Yrityskiinnitysten määrä 31.12.2017 oli 15 miljoonaa euroa. Yrityskiinnitykset ovat yhtiön omassa hallussa. 
 
 
Investointisitoumukset 
Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 31.12.2017 olivat 0,4 miljoonaa euroa 
(31.12.20160,3 miljoonaa euroa).  
 
Lähipiiritapahtumat 
 
Konsernin lähipiiriin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt, Reka-konserniin kuuluvat muut yhtiötsekä 
RekaEläkekassa, 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. Emoyhtiö Reka Oy 
fuusioitui 2017 suurimman omistajayrityksensä kanssa jonka nimi fuusiossa muuttui Reka Oy:ksi. Reka Oy:n 
osuus Neo Industrial Oyj:n osakepääomasta on 50,76 % ja äänivallasta 65,77 %. 
 
 
Liiketoimet lähipiirin kanssa 
 
Liiketoimet Reka-konsernin kanssa 

 

Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala on Reka Oy:n Keuruun tehtaissa vuokralaisena. Lisäksi Reka-
konserniin kuuluvassa alakonsernissa hyödynnetään Reka-konsernitasoisia talous- ja tukijärjestelmiä sekä 
näihin liittyviä virtuaalipalvelin- ja lisenssiratkaisuja. 

Liiketoimet Reka Eläkekassan kanssa 

 
 
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. Vuonna 2017 IAS 19 mukaiset IFRS kirjaukset 
lisäsivät eläkekuluja – 0,3 (-0,1) miljoonaa euroa, hieman rahoituskuluja ja vastuita laajan tuloksen kautta 0,1 
(1,8) miljoonaa euroa. 
 
Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa  
 

 
 
Neo Industrial hankki osuuden Riihimäen Kaapelitehdas Oy:stä joulukuun 2016 lopussa. Riihimäen 
Kaapelitehdas Oy on osakeyhtiö, joka omistaa Riihimäellä kiinteistön, jossa Reka Kaapeli Oy on 
vuokralaisena. Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n toinen omistaja on Reka Eläkekassa.  
 
Johdon työsuhde-etuudet ja muut lähipiiritransaktiot 
 

 



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 2017 päätökset 
on tiedotettu 30.3.2017 erillisenä tiedotteena. 
 
Konsernin talousjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön vaan hänen palkkionsa talousjohtajana sisältyy muihin 
ostoihin tilikaudella, yhteensä 56 tuhatta euroa (31.12.2016:48). 
 
Tunnusluvut 
 
Tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut 
 

 
 



 
 



Tunnuslukujen laskentakaavat 
 

 

 
 
 
 
 

 



Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia 
arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja 
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu 
vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät 
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti 
niitä koskevista kannanotoista. 
 
Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä 
saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, 
edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. 
tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja 
niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden 
mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin 
maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. 

 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 Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus. 

 
 


