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AVAINLUKUJA 1–3 /2010 1–3 /2009

Liikevaihto, milj. euroa josta 16,6 17,0

- Kaapelitoimialan liikevaihto 16,6 17,0

- Muut toiminnot ja eliminoinnit 0,0 0,0

Liikevoitto, milj. euroa josta -2,3 0,2

- Kaapelitoimiala -2,0 0,4

- Muut toiminnot ja eliminoinnit -0,3 -0,2

Tilikauden tulos, milj. euroa -2,2 -0,5

Tulos/osake, euroa -0,37 -0,08

NEOMARKAN OSAVUOSIKATSAUS �.�. – 3�.3.20�0

Alkuvuoden tulos oli heikko mutta ennakoitua parempi

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli -2,5 % (0,0 %). Omavaraisuusaste on 47,5 % (5�,0 %).

Heikko yleistaloudellinen tilanne on jarruttanut Neomarkan 
taloudellisen tuloksen kehittymistä edelleen vuoden ensimmäi-
sellä neljänneksellä. Liikevaihto jäi vuoden takaisesta 0,4 miljoo-
naa euroa ja tulos heikkeni �,7 miljoonaa euroa. Koko vuoden 
tuloksen edelleenkin uskotaan olevan parempi kuin 2009.

Työtä kaapelitoimialan kannattavuuden parantamiseksi on 
jatkettu niin tuotannossa kuin myynnissä ja markkinoinnissakin. 
Myös strategian mukaisten uusien sijoituskohteiden etsimiseen 
ja hankintaan on Neomarkassa panostettu, ja huhtikuussa yhtiö 
investoi 30 % osuuteen pientalovalmistajasta Finndomo Oy:stä.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa oli �6,6 miljoonaa 
euroa (�7,0 milj. euroa). Liikevaihto laski 2 % edellisvuoden 
vastaavasta ajanjaksosta.

TULOS, TASE JA RAHOITUS

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 
osavuosikatsausta koskevien vaatimusten mukaisesti. Osavuo-
sikatsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin 
tilinpäätöksessä 2009 lukuun ottamatta IAS ja IFRS –muutoksia, 
jotka tulivat voimaan �.�.20�0. 

Uusista muutoksista olennainen ensimmäisellä kvartaalilla oli 
muutos IAS 27 standardissa, jonka mukaisesti tuloksesta kirja-
taan vähemmistöosuus alkaen �.�.20�0 riippumatta tytäryhtiön 
oman pääoman tilanteesta.

Konsernin pitkäaikaisten sisäisten lainojen kurssierot on esi-
tetty muuntoeroina laajassa tuloslaskelmassa ja oman pääoman 
erittelyssä IAS � mukaisesti.

Tulos

Konsernin katsauskauden liiketappio oli -2,3 miljoonaa euroa 
(voitto 0,2 miljoonaa euroa),  josta kaapelitoimialan liiketap-
pio oli 2,0 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa). 
Katsauskauden nettotulos oli -2,2 miljoonaa euroa tappiollinen 
(-0,5 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,37 euroa 
(-0,08 euroa).

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 94,3 miljoo-
naa euroa (�00,4 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä oma pääoma osaketta kohden oli 
7,3� euroa (8,3� euroa) ja omavaraisuus 47,5 % (5�,0 %).

Käyttöpääoman rahoitusta varten Reka Kaapelilla on käytet-
tävissään 6,0 miljoonan euron shekkitililimiitti ja 7,5 miljoonan 
euron factoring-limiitti. 3�.3.20�0 yhtiön shekkitililimiitti oli lä-
hes täysimääräisesti käytössä. Factoring limiitistä oli käyttämättä 
reilut 4 miljoonaa euroa. 

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
KATSAUSKAUDELLA

Kaapelitoimiala

Kaapelitoimialan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 
oli �6,6 miljoonaa euroa (�7,0 milj. euroa). EU:n ulkopuolis-
ten maiden myyntialueella toimialan liikevaihto kasvoi lähes 
kolminkertaiseksi viimevuotisesta, mutta EU-maiden myyntialu-
eella laskua oli viime vuoteen nähden �3 %. Kysynnän kehitystä 
on jarruttanut edelleen alhainen teollisten investointien määrä 
sekä poikkeuksellisen ankara talvi, minkä vuoksi sähköverkkojen 
asennukset maahan ovat osin lykkääntyneet keväämmälle.

Liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 2,4 miljoonaa 
heikompi kuin vuosi sitten. Metallien hinnat ovat kaksinkertais-
tuneet vuoden takaisesta, mutta hinnannousua ei ole edelleen 
jatkuvan kovan kilpailutilanteen vuoksi pystytty siirtämään 
valmiiden tuotteiden hintoihin vastaavasti.  Vaikka aloitettujen 
uudisrakennusten määrä on ollut nousussa, ei kaapelien kysyntä 
ole vielä kuluneella katsauskaudella lisääntynyt. Kaapelitoimialan 
ensimmäisen neljänneksen tulosta rasittaa lisäksi Keuruun teh-
taalle kuparilankojen valmistukseen tarvittavan tuotantolaitteis-
ton siirrosta aiheutunut 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen 
erä. Keuruun tehtaan laajennus ja konesiirrot on saatu ensim-
mäisen vuosineljänneksen aikana päätökseen.



2N EOM A R K K A OY J  20�0

Myynti Venäjällä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 
Lievästi piristyneen kysynnän ansiosta tuotantoa on pystytty 
pyörittämään koko katsauskauden. Liiketappio kaapelitoimialan 
Venäjän toiminnoissa pieneni puoleen viimevuotisesta.

Kannattavuuden parantamiseksi säästötoimenpiteitä on jatkettu 
ja lomautukset ovat olleet käynnissä koko kvartaalin ajan. 
Kiinteitä kuluja on karsittu edelleen ja ilman edellä mainittu 
0,6 miljoonan euron kertaluonteista erää, kulut ovat vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä �5 % alemmat kuin viime vuoden 
vastaavana aikana.

Nestor Cables Oy on poikkeuksellisen ankaran talven takia 
kärsinyt toimitusten käynnistymisten viivästymisestä. Toisaalta 
sisäasennustuotteiden kysyntä on ollut viimevuotista vilkkaam-
paa ja julkishallinnon toimitukset ovat jatkuneet vakaina. Vien-
tihankkeissa on päästy ensimmäisiin toimituksiin mm. Ruotsiin 
ja Venäjälle. Teollisuustuotteiden osalta kysynnän elpymisen 
odotetaan pysyvän edelleen hitaana. Yhtiön katsauskauden tulos 
jäi tappiolliseksi.

Muu toiminta

Neomarkan muut kuin teolliset sijoitukset ovat lähinnä kassa-
varojen sijoittamista. Noteeraamattomien yhtiöiden omistus 
on pysynyt ennallaan, mutta niiden suhteellinen osuus kaikista 
sijoituksista on pieni.

Yhtiö on tehnyt sijoituksia suoriin yritys- ja joukkovelkakirja-
lainoihin sekä joukkovelkakirjoihin, joihin on liitetty luottoriskin 
vaihtosopimus. Luottoriskin vaihtosopimukset ovat alle vuoden 
pituisia ja kohdistuvat vakavaraisiin yhtiöihin.

Yhtiö on jatkanut omien osakkeiden hankintaa varsinaisen 
yhtiökokouksen �0.6.2009 antamalla valtuutuksella. Katsauskau-
della hankittiin yhteensä 2 080 Neomarkka Oyj:n B-osaketta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kaapelitoimiala

Reka Kaapeli Oy ilmoitti 6.4.20�0 aloittavansa yhtiön Suomen 
yksiköiden työntekijöitä koskevat YT-neuvottelut. Neuvottelu-
jen tavoitteena on yhtiön liiketoiminnan sopeuttaminen alalla 
vallitsevan markkinatilanteeseen. Sopeuttamistoimet tähtäävät 
25 työntekijän irtisanomiseen sekä lomautuksiin.

Finndomo Oy

20.4. 20�0 Neomarkka ilmoitti investoivansa 30 % osuuteen 
Finndomo Oy:stä. Finndomo on Pohjoismaiden suurin teollisesti 
valmistettujen pientalojen toimittaja, jonka päämarkkina-alueet 
ovat Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä.  Yhtiön liikevaihto vuonna 
2009 oli 94 miljoonaa euroa.

Finndomo sopii hyvin Neomarkan strategiaan toimialansa ja 
markkina-alueidensa ansiosta. Yhtiöllä on jo aiemmin omis-
tukseemme hankkimamme Reka Kaapelin kautta liiketoimin-
taa Pohjoismaissa, Baltiassa sekä Venäjällä, alueilla, joilla myös 
Finndomo toimii. Neomarkka uskoo Finndomon liikevaihdon 

kannattavaan kasvuun, sillä talonrakennusalalla synkin vaihe 
näyttäisi olevan ohi, ja talopakettien myynti on jo kääntynyt 
kasvuun. Markkinatilanne pientalomarkkinoilla sekä Suomessa 
että Ruotsissa on vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
ollut hyvä. Finndomo-konsernin saadut tilaukset olivat yli 50 % 
suuremmat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
Myös konsernin liikevaihto ja liiketulos ylittyivät selvästi vuoden 
takaisesta.

Kannattavan kasvun varmistamiseksi Finndomo–konserni vah-
visti omaa pääomaansa järjestämällä �� miljoonan euron suun-
natun annin. Annissa Neomarkka merkitsi konsernin osakkeita 
6 miljoonan euron arvosta. Neomarkan lisäksi suunnattuun 
antiin osallistuivat Finndomon vanhat omistajat, joista suurim-
pana Ilkka Brotheruksen perheen yhtiö Erkyte Oy, sekä uudet 
avainhenkilöt. Oman pääoman vahvistamisen lisäksi Finndomo 
on neuvotellut uuden rahoituspaketin pankin kanssa, mikä enti-
sestään parantaa yhtiön kassavirtaa ja tukee kasvua.

Sijoituksen myötä Neomarkalle syntyy uusi segmentti, joka nä-
kyy yhtiön taloudellisessa raportoinnissa vuoden 20�0 toisesta 
vuosineljänneksestä alkaen.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Neomarkka Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. 
Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu osakepääoma oli 
katsauskauden lopussa 24 082 000 euroa.  Yhtiön osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä katsauskauden lopussa oli 6 020 360osa-
ketta, joista �39 600 oli A-osakkeita ja 5 880 760 B-osakkeita. 
Osakemäärään sisältyy 63 487 kappaletta Neomarkka-konser-
nin hallussa olevaa omaa B-osaketta. Omistusosuus vastaa �,0 % 
yhtiön osakepääomasta ja 0,7 % äänimäärästä.

Neomarkka Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ OMX Hel-
singin Pörssi Oy:n päämarkkinalla. Katsauskauden päätöskurssi 
oli 7,45 euroa per osake (5,�5 edellisen vuoden vastaava-
na aikana) ja keskimääräinen kurssi 6,85. Vuodenvaihteessa 
3�.�2.2009 kurssi oli 6,85 euroa per osake. Katsauskaudella 
B-osakkeiden vaihto oli 65 �28 osaketta (90 39�),  mikä oli 
�,� % (�,5 %) noteeratuista B-osakkeista. B-osakkeen alin kurssi 
katsauskaudella oli 5,9� euroa (5,00) ja ylin kurssi oli 8,20
euroa (5,48). Koko osakekannan markkina-arvo 3�.3.20�0 oli 
44,3 miljoonaa euroa (3�,0 miljoonaa euroa).

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Yhtiö on käyttänyt varsinaisen yhtiökokouksen �0.6.2009 anta-
maa valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi ja hankkinut 
katsauskaudella 2 080 kappaletta B-osakkeita hankintahintaan 
�4 484 euroa. Hankittujen osakkeiden arvo 3�.3.20�0 pörssi-
kurssilla laskien oli �5 496 euroa. 3�.3.20�0 yhtiö omisti yh-
teensä 63 487 kappaletta Neomarkka Oyj:n B-osakkeita. Määrä 
vastaa �,0 % kokonaisosakemäärästä ja 0,7 % äänimäärästä.

INVESTOINNIT

Katsauskaudella investoinnit kohdistuivat kaapeliliiketoimintaan 
ja olivat 0,3 miljoonaa euroa (�,9 miljoonaa euroa). Pitkät tila-
vuokrasopimukset on huomioitu IFRS:n säännösten mukaisesti 
käyttöomaisuutena.
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YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

Neomarkan varsinainen yhtiökokous pidetään 9.6.20�0 Hyvin-
käällä klo �4.00 alkaen. Hallitus ehdottaa, että osinkoa vuodelta 
2009 maksetaan 0,25 euroa per osake (0,25 euroa vuonna 
2008).

Neomarkan hallitukseen �0.6.2009 alkaen ovat kuuluneet 
seuraavat henkilöt: KTT Matti Lainema (puheenjohtaja), vt. 
toimitusjohtaja Pekka Soini (varapuheenjohtaja), kauppaneuvos 
Ilpo Helander, kauppaneuvos Taisto Riski, DI Risto Kyhälä ja 
KTM Matti Lappalainen.

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka.

Neomarkan hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan
jäseniksi hallituksen jäsenet Taisto Riskin, Pekka Soinin ja
Ilpo Helanderin.

Neomarkan toimitusjohtajana toimii Markku E. Rentto.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5�2 henkilöä (5��). 
Konsernin henkilöstömäärä 3�.3.20�0 oli yhteensä 5�5 henki-
löä, josta 5�2 henkilöä kuului kaapeliliiketoimintaan.

KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Neomarkka Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat 
Neomarkan kokonaan omistamat tytäryhtiöt Novalis Oyj ja 
Alnus Oy tytäryhtiöineen. Emoyhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

Katsauskauden lopulla Neomarkka Oyj:llä oli �2 553 osakkeen-
omistajaa (�2 706). Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Reka 
Oy:n omistusosuus oli katsauskauden lopulla 50,76 % osakkeis-
ta (50,76 %) ja 65,77 % äänistä (65,77 %). Neomarkka Oyj on 
täten osa Reka-konsernia. Reka Oy:n kotipaikka on Hyvinkää. 

Kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu 
omistusosuus oli katsauskauden lopulla 6�,4 % osakkeista
(60,6 %) ja 73,� % äänistä (72,5 %).

LIIKETOIMINTOJEN LÄHIAJAN RISKIT JA SUO-
JAUSTOIMENPITEET

Neomarkan pääasiallisia rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, 
hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkina-
riskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu 
tarkemmin tilinpäätöksen 2009 liitetiedoissa.

Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen liiketoimialojen 
liiketoiminnan kehitykseen. Kaapelitoimialan liiketoiminnan 
merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, 
raaka-aineen ja valuuttojen hintavaihteluihin. Riskien tiedosta-
miseen ja niihin varautumiseen liittyen Reka Kaapeli Oy:ssä on 
vuonna 2007 toteutettu kattava riskikartoitus.

Vuonna 2009 Neomarkan tarkastusvaliokunta keskittyi Ve-
näjän liiketoimintaa koskeviin riskeihin tekemällä riskiarvion. 
Riskiarvion tuloksia hyödynnetään tilikaudella 20�0 sisäisessä 
tarkastuksessa.

Yhtiö uskoo Venäjän kaapelimarkkinoiden kasvuun ja kehittymi-
seen ja on panostanut tuntuvasti Venäjän liiketoimintamahdol-
lisuuksien hyödyntämiseen. Panostukset sisältävät riskin, että 
Venäjän kasvu ei toteudukaan odotetusti.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vaikka ensimmäinen neljännes oli heikko, oli se odotusten 
mukainen. Kaapelitoimialan lähiajan näkymä on vaikeasti ennus-
tettavissa. Runsaslumisen talven lykkäämien sähköverkkopro-
jektien odotetaan vauhdittuvan kesän aikana, minkä odotetaan 
lisäävän kaapelien kysyntää. Toisaalta, vaikka rakentamisen 
aste on noussut, sen vaikutuksen kaapelien kysynnän kasvuun 
ennakoidaan toteutuvan aikaisintaan vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla. Lähes pysähdyksissä olleiden teollisuuden kone- ja 
laiteinvestointien vilkkaampaa käynnistymistä odotetaan edel-
leen ja tarkkaa ajankohtaa on vaikea ennustaa. Tilinpäätöstie-
dotteessa ennakoidut merkit investointien elpymisestä Venäjällä 
ovat vahvistuneet. Kaapelitoimialan koko vuoden liiketuloksen 
arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2009.

Osakkuusyhtiö Finndomon osalta odotetaan pientaloraken-
nusmarkkinoiden edelleen toisella vuosineljänneksellä kasvavan 
niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Alkuvuoden huimat kasvuluvut 
saaduissa tilauksissa tulevat kuitenkin todennäköisesti tasaantu-
maan, sillä markkinoiden elpyminen on jatkunut jo viime kesästä 
alkaen. Markkinoiden kasvua saattavat toisaalta hidastaa kesän 
20�0 arvonlisäveron korotus ja mahdollisesti kiristyvät asunto-
lainaehdot omarahoitusosuuden kasvattamisen osalta vuo-
den 20�0 toisella vuosipuoliskolla. Hyvä tilauskanta ja tehdyt 
kustannusleikkaustoimenpiteet luovat kuitenkin edellytykset 
selvästi edellisvuotta parempaan tulokseen.

Helsinki 6.5.20�0
Neomarkka Oyj
Hallitus
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1 000 euroa 1.1. - 31.3.2010 1.1. - 31.3.2009

Liikevaihto 16 603 16 994

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -732 87

Valmistus omaan käyttöön 37 4

Materiaalit ja palvelut -�0 663 -8 732

Henkilöstökulut -3 �63 -3 978

Poistot ja arvonalentumiset -� 2�5 -� 205

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -3 �24 -3 0�4

-�8 860 -�6 838

Liikevoitto -2 257 156

Rahoitustuotot     407 245

Rahoituskulut -295 -56�

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 -202

Tulos ennen veroja -2 146 -362

Tuloverot -98 -�69

Tilikauden tulos -2 244 -531

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön osakkeenomistajille -2 �80 -502

Vähemmistölle -64 -29

-2 244 -53�

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake

laimennettu ja laimentamaton, euroa -0,37 -0,08

Osakkeiden lukumäärä 5 956 873 6 0�6 906

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)

Tulos -2 244 -53�

Muut laajan tuloksen erät

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot � 75� 387

Yhteensä � 75� 387

Tilikauden laaja tulos -494 -�44

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön osakkeenomistajille -53� -��5

Vähemmistölle 37 -29

-494 -�44

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)
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1 000 euroa 31.3.2010 31.12.2009

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 3 536 3 520

Muut aineettomat hyödykkeet 7 936 6 794

Aineelliset hyödykkeet 32 702 32 978

Saamiset �23 0

Johdannaissopimukset 0 55

Laskennallinen verosaaminen 9�8 909

Pitkäaikaiset varat yhteensä 45 215 44 257

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus �9 258 2� 085

Myytävissä olevat sijoitukset 3 733 3 733

Myyntisaamiset ja muut saamiset �6 234 �5 43�

Tilikauden verotettavaa tuloon

perustuvat verosaamiset �32 �3�

Johdannaissopimukset � �67 � �70

Muut rahoitusvarat 7 55� 7 0�6

Rahavarat � 020 3 000

Lyhytaikaiset varat yhteensä 49 095 51 566

Varat yhteensä 94 310 95 823

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma   

Osakepääoma 24 082 24 082

Ylikurssirahasto 67 66

Vararahasto � 22� � 22�

Omat osakkeet -403 -382

Muuntoerot -263 -2 0�3

Kertyneet voittovarat -2 47� -309

Muu vapaa pääoma 2� 327 2� 327

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 43 560 43 992

Vähemmistöosuus � 263 � 445

Oma pääoma yhteensä 44 823 45 437

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 4 090 4 0�2

Varaukset 652 650

Korolliset velat �8 278 �8 472

Lyhytaikaiset velat

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat �53 46

Varaukset �76 �76

Lyhytaikaiset korolliset velat �� 447 �0 432

Johdannaissopimukset 7 32

Ostovelat ja muut velat �4 684 �6 568

Velat yhteensä 49 487 50 386

Oma pääoma ja velat yhteensä 94 310 95 823

KONSERNITASE (IFRS)
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� 000 euroa
Osakepääoma Ylikurssi-

rahasto
Vararahasto Muuntoerot Muu vapaa

pääoma
Kertyneet

voittovarat
Yhteensä Vähemmistö-

osuus
Oma pääoma

Yhteensä

Oma pääoma 3�.�2.2008 24 082 66 � 22� -� 683 2� 327 5 �00 50 ��3 �3� 50 244

Muuntoerot 387 0 387 � �0� � 488

Tilikauden tulos -502 -502 -502

Maksetut osingot 0 0 0

Vähemmistöosuus 0 -29 -29

Oma pääoma 31.3.2009 24 082 66 1 221 -1 296 21 327 4 598 49 998 1 203 51 201

� 000 euroa
Osakepääoma Ylikurssi-

rahasto
Vararahasto Muuntoerot Muu vapaa

pääoma
Kertyneet

voittovarat
Yhteensä Vähemmistö-

osuus
Oma pääoma

Yhteensä

Oma pääoma 3�.�2.2009 24 082 66 � 22� -2 0�4 2� 327 -690 43 993 � 445 45 437

Muuntoerot 0 0 0

Tilikauden tulos � � 75� -2 282 -530 37 -493

Maksetut osingot 0 0 0

Hankitut omat osakkeet -22 -22 -22

Vähemmistöosuus �20 �20 -2�9 -99

Oma pääoma 31.3.2010 24 082 67 1 221 -263 21 327 -2 874 43 560 1 263 44 823

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

� 000 euroa 1.1. - 31.3.2010 1.1. - 31.3.2009

Liiketoiminnan rahavirrat

Liiketoiminnasta saadut maksut �2 327 �7 867

Liiketoiminnasta maksetut maksut -�4 580 -�8 60�

Maksetut korot ja muut rahoituskulut 97 -50�

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 23 86

Maksetut välittömät verot -44 98�

Liiketoiminnan nettorahavirta -2 176 -168

Investointien rahavirta

Tytäryritysten ja uusien liiketoimintojen hankinta 0 -308

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -249 -649

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 0 68

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -4 -60

Myönnetyt lainat -250 -234

Investointien nettorahavirta -503 -1 183

Rahoituksen rahavirta

Omien osakkeiden hankinta -2� -�8

Lainojen nostot � ��0 0

Lainojen takaisinmaksut -�02 -� 94�

Rahoitusleasingvelkojen maksut -�87 -�87

Maksetut osingot 0 -�

Rahoituksen nettorahavirta 799 -2 147

Rahavarojen muutos -1 880 -3 498

Rahavarat tilikauden alussa 2 797 6 570

Valuuttakurssien muutosten vaikutus �03 -72

Rahavarat tilikauden lopussa 1 020 3 000
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LIITETIEDOT

Segmenttiraportointi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausta koskevien vaatimusten mukaisesti.

LAADINTAPERIAATTEET
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009 lukuun ottamatta IAS ja IFRS –muutoksia, jotka tulivat 
voimaan �.�.20�0

Uusista muutoksista olennainen ensimmäisellä kvartaalilla oli muutos IAS 27 standardissa, jonka mukaisesti tuloksesta kirjataan vähemmistöosuus 
alkaen �.�.20�0 riippumatta tytäryhtiön oman pääoman tilanteesta.

31.3.2010
� 000 euroa

Teolliset sijoitukset;
Kaapeliliiketoiminta

Muut
liiketoiminnot

Eliminoinnit ja 
täsmäytykset

Konserni
Yhteensä

Liikevaihto 16 603 0 0 16 603

Segmentin liikevoitto -1 958 0 -1 958

Kohdistamattomat erät 0 -299 -299

Liikevoitto -1 958 -299 -2 257

Osuudet osakkuusyritysten tuloksesta 0

Kohdistamattomat erät �3 �3

Tilikauden tulos   -2 244

Varat

Segmentin varat 80 60� 0 80 60�

Kohdistamattomat varat �4 696 -987 �3 709

Varat yhteensä 80 601 14 696 -987 94 310

Velat

Segmentin velat 55 5�9 400 55 9�9

Kohdistamattomat velat �� 8�6 -�8 248 -6 432

Velat yhteensä 55 519 12 216 -18 248 49 487

Varat - velat 25 082 2 479 17 261 44 823

Investoinnit 257 3 0 260

Poistot -� 223 0 0 -� 223

31.3.2009
� 000 euroa

Teolliset sijoitukset;
Kaapeliliiketoiminta

Muut
liiketoiminnot

Eliminoinnit ja
täsmäytykset

Konserni
Yhteensä

Liikevaihto 16 994 0 16 994

Segmentin liikevoitto 394 394

Kohdistamattomat erät -238 0 0

Liikevoitto 394 -238 156

Osuudet osakkuusyritysten tuloksesta -202 -202

Kohdistamattomat erät -485 -485

Tilikauden tulos   -531

Segmentin varat 80 443 0 80 443

Kohdistamattomat varat 20 704 -7�2 �9 992

Varat yhteensä 80 443 20 704 -712 100 435

Segmentin velat 50 684 50 684

Kohdistamattomat velat �2 640 -�4 090 -� 450

Velat yhteensä 50 684 12 639 -14 090 49 233

Varat - velat 29 759 8 065 13 378 51 201

Investoinnit 1 954 -36 0 1 918

Poistot -1 104 -82 0 -1 186
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Aineellisten hyödykkeiden muutokset

� 000 euroa 1-3 /2010 1-12 /2009

Kirjanpitoarvo kauden alussa 32 978 34 686

Investoinnit �36 3 235

Lisäykset yrityskauppojen kautta 0 0

Vähennykset -�5 -� 244

Poistot -� 075 -4 067

Arvonalentumiset 0 0

Muuntoerot 678 368

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 32 702 32 978

Kaapelitoimialan liikevaihto tuoteryhmittäin 1-3/2010 1-3/2009

LV energy 7,0 7,0

Power cable 9,6 �0,0

Yhteensä 16,6 17,0

Kaapelitoimialan liikevaihto myyntialueittain 1-3/2010 1-3/2009

EU-maat �3,2 �5,5

EU:n ulkopuoliset maat 3,4 �,5

Yhteensä 16,6 17,0

Kaapelitoimialan kolme suurinta asiakaskonsernia ovat Onninen, Rexel ja Sonepar, joista kunkin osuus liikevaihdosta on yli �0 %.

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

� 000 euroa 31.3.2010 31.12.2009

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä

Rahalaitoslainat 7 599 6 489

Annetut yrityskiinnitykset �5 000 �5 000

Velat, joiden vakuudeksi annettu arvopapereita tai takauksia

Rahalaitoslainat �0 767 �0 767

Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo 25 787 25 787

Annetut takaukset �0 767 �0 767

Muut vakuudet

Takaukset ja maksusitoumukset � 058 � 058

Factoring-luoton vakuutena ovat ao. myyntisaamiset, joita 3�.3.20�0 oli 3,7 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa 3�.�2.2009).
Factoring-luotto 3�.3.20�0 oli 3,� miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa 3�.�2.2009).

INVESTOINTISITOUMUKSET

Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 3�.3.20�0 olivat 0,� miljoonaa euroa (3�.3.2009 0,4 miljoonaa euroa).
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Liiketoimet lähipiirin (Reka-konserni) kanssa

� 000 euroa 1-3/2010 1-3/2009

Myynnit Reka-konsernille 4 �0

Muut ostot Reka-konsernilta -349 -293

Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden lopussa � 344 32�

Rahoitusleasingit (aktivoitu taseeseen) tiloihin -8 30� -9 050

Muut velat kauden lopussa -52 -8

Myytävissä olevat rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

�000 euroa 31.3.2010 31.12.2009

Noteeraamattomat arvopaperit

Oulun Puhelin Holding Oyj 2 8�3 2 8�3

Finda Oy 920 920

Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 3 733 3 733

� 000 euroa Positiiviset 

käyvät arvot

Negatiiviset 

käyvät arvot

Käyvät netto-

arvot 31.3.2010

Käyvät netto-

arvot 31.12.2009

Nimellisarvot 

31.3.2010

Nimellisarvot 

31.12.2009

Korkojohdannaiset

Korkokatto-optiot 0 0 9 800 9 800

Valuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinit -7 -7 -32 � 533 � 500

Luottojohdannaiset

Luottoriskin vaihtosopimukset 40 40 78 �0 000 �0 000

Raaka-aineoptiot

Metallijohdannaiset ��27 � �27 � �47 3 406

Johdannaiset yhteensä ��67 -7

Vähennetään pitkäaikaiset johdannaiset

Metallijohdannaiset 62

Lyhytaikainen osuus ��05

LIITETIEDOT
Johdannaissopimukset

Johdannaiset on arvostettu hierarkiatason 2 –mukaisen kolmannen osapuolen markkina-arvoraportteja käyttäen. Korkokatto-optiot
päättyvät kesäkuussa 20�0.
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % = Tulos ennen veroja + korkokulut- ja muut rahoituskulut x �00

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

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus laskennallisella verovelalla vähennettynä x �00

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos/osake (EPS), euroa = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin) 

Oma pääoma/osake, euroa = Oma pääoma - vähemmistöosuus laskennallisella verovelalla vähennettynä

	 	 	 	 		Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Neomarkka Oyj
Aleksanterinkatu 48 A
00�00 Helsinki
Puhelin: 0207 209 �90
Faksi: 09 6844 653�
www.neomarkka.fi

Emoyhtiö:
Reka Oy
Niinistönkatu 8-�2
05800 Hyvinkää

Y-tunnus: 0693494-7

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimer-
kiksi 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 epävar-
muustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. 
�) 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.

www.neomarkka.fi

Neomarkka Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoittee-
na on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. 
Neomarkan B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla


