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Toimialana Kaapeliteollisuus  

Osa konsernia  
Neo Industrial omistaa 100 % 

Ei kuulu konserniin  
Neo Industrial omistaa 22,94 % 

 

• Pienjännitevoimakaapelit 

• Keski- ja suurjännitekaapelit 

• Asennuskaapelit 

• Instrumentointi- ja ohjauskaapelit 

  

• Optiset tietoliikennekaapelit 

• Kupariset tietoliikennekaapelit 

• Instrumentointikaapelit 

• Valokaapelivarusteet 

Tuotteet Tuotteet 
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Neo Industrial Oyj sijoituskohteena 

Kohderyhmät 

Kaapeliteollisuus  

• Valmistavaa perusteollisuutta 

• Infran rakentamisen mukana tasaisesti kehittyvää liiketoimintaa 

5 



Neo Industrial Oyj:n 2 v osakekurssin kehitys 
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Neo Industrial Oyj:n osinkopolitiikka 
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 Yhtiön tavoitteena on käyttää vähintään 30 % nettotuloksesta 
osingonmaksuun 

 Vuoden 2016 tuloksesta ei maksettu osinkoa, mutta sen sijaan 
osakkeenomistajille maksettiin pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta 

 Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 
vuoden 2017 tuloksesta 0,08 euroa osakkeelta 

‒ Osingon maksu kahdessa erässä vuoden 2018 aikana 
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Tulos: 

Liikevaihto 

EBIT 
ROI 

OVA 
 

Liiketoiminnan logiikka: 

Korkea käyttöaste 

Matala investointitarve 
Raaka-aineiden ja kiinteiden kulujen suuri osuus 

 
 

Liiketoiminnan draiverit: 

Digitalisaatio 

Kaupungistuminen 
Hajautettu energiatuotanto 

Säänkestävä sähkönjakelu 

Neon strategiapyramidi 
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Avainluvut 

Liikevaihto kasvoi selvästi, liiketulos jäi viime vuodesta 
 

  2017  2016  

 Liikevaihto 110,9 M€ 101,0 M€   

 Liiketulos   5,1 M€   5,9 M€      

 Tilikauden tulos   3,0 M€   3,3 M€      

 Tulos/osake   0,51 €   0,55 €       

 ROI   25,4 %   22,6 %      

 Omavaraisuusaste *   30,4 %   22,0 %      

*) IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, jossa Rekan eläkekassan aiheuttamat IAS 19 kirjausten 
vaikutukset eliminoidaan tunnuslukujen tase-eristä toiminnan kehittymisen seuraamiseksi 
paremmin 

 

 



Liiketoiminta 2017 

 Liikevaihto kasvoi 10 % edellisestä 
vuodesta   

 Raaka-ainehintojen kohoaminen 
saadaan aina vasta viiveellä 
myyntihintoihin, mikä alensi 
myyntikatetta edellisvuoteen nähden 

 Valuuttakurssien, etenkin NOK ja 
SEK, muutokset alensivat 
myyntikatetta lisää viimeisellä 
neljänneksellä 

 Liiketulos heikkeni 5,9 M€ -> 5,1 M€ 

 Yhtiön kannattavuus on edelleen 
hyvällä tasolla 
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Vuosi 2017 vuosineljänneksittäin 

 Onnistuimme hyvin tehtaidemme kuormittamisessa talven matalan 
kysynnän aikana 

 Toisella vuosineljänneksellä maakaapelointiprojektien myöhästymiset 
aiheuttivat tilausten siirtymisiä, joiden takia liikevaihto kasvoi tavoiteltua 
vähemmän 

 Tuotekehitykseen ja markkinointiin panostettiin: lanseerasimme uuden 
tuoteperheen ja siirryimme valmistamaan CPR-asetuksen mukaisia 
tuotteita 

 Raaka-aineiden kallistuessa hintoja korotettiin 

 Kolmannella vuosineljänneksellä kannattavuus parani, mutta metalliraaka-
ainehintojen kohoamisen myötä hinnankorotuksia jatkettiin 

 Viimeisellä vuosineljäneksellä tehtaiden kuormittaminen onnistui, mutta 
raaka-ainehintojen kohoaminen saatiin vasta viiveellä myyntihintoihin, ja 
lisäksi valuuttakurssien muutokset alensivat myyntikatetta 
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Vakavaraisuus 

 Yhtiön vakavaraisuus on 
parantunut huomattavasti 

 Omavaraisuusaste nousi yli 30 
prosenttiin (edellisenä vuonna 
22 %) 

 Gearing laski 61 prosenttiin 
(edellisenä vuonna 120 %) 

 Korolliset velat pienenivät 9,8 
miljoonaan euroon (edellisenä 
vuonna 13,8 M€) 

‒ Muita kuin rahoitusleasingvelkoja 
oli 6,2 M€ (edellisenä vuonna 
10,4 M€) 
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Sijoitetun pääoman tuotto 

 Kahden vahvan tulosvuoden 
jälkeen sijoitetun pääoman 
tuotto nousi yli 25 prosenttiin 
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Kaapelitoimiala – Reka Kaapeli 
Vuosi 2017 lyhyesti 

 Myynti kasvoi, liikevaihto 110,9 (101,0) M€ 

 Kannattavuus heikkeni, liiketulos 5,6 (6,5) M€  

 Päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit 
kasvoivat, muilla markkina-alueilla volyymit pienenivät 

‒ Ruotsissa kaapelitoimitukset uudelle jakelukanavalle 
lähtivät onnistuneesti käyntiin  

 Reka Kaapeli lanseerasi uuden LiteRex-asennus- 
kaapelituoteperheen ja siirtyi valmistamaan EU:n CPR-
asetuksen mukaan paloluokitettuja kaapeleita 
määräaikaan 1.7.2017 mennessä 

 Alumiinin ja kuparin hinnat olivat vuoden lopussa 
euromääräisesti korkeammat verrattuna vuoden alkuun 

 Reka Kaapeli sai joulukuussa maakaapelisopimuksia 
yhteensä 20 M€ edestä 

‒ Toimitukset jakaantuvat pääosin vuosille 2018–2019 

 

Tuotteet 

• Pienjännitevoima- 
 kaapelit 

• Keski- ja suurjännite- 
 kaapelit 

• Asennuskaapelit 

• Instrumentointi- 
 ja ohjauskaapelit 
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Kaapelitoimiala – Nestor Cables 
Vuosi 2017 lyhyesti 

 Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n 

liikevaihto oli 29,4 (25,0) M€ 

 Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta suurempi  

 Tulososuutta ei ole huomioitu konsernin luvuissa 

‒ Neo Industrial Oyj:n omistusosuus Nestor Cables Oy:ssä 
on 22,94 % ja osakkeiden arvo Neon Industrial Oyj:n 
taseessa on nolla  

 

 

Tuotteet 

• Optiset tietoliikenne- 
 kaapelit 

• Kupariset tietoliikenne- 
 kaapelit 

• Instrumentointi- 
 kaapelit 

• Valokaapelivarusteet 
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Kaapelitoimiala tuoteryhmittäin 
Liiketoiminnan rakenne 2017 liikevaihdolla esitettynä 

Asennuskaapelit 

25,0 M€ / 22,5 % 

Voimakaapelit 

85,9 M€ / 77,5 % 

Toimialan liikevaihto 110,9 M€  

(ei sisällä osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n liikevaihtoa 29,4 M€) 

 

 

Kasvunäkymiä 

• Maakaapelointi 

• Rakentaminen 

• Erikoiskaapelit 

• Projektimyynti 
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Kaapelitoimiala myyntialueittain 
Liiketoiminnan rakenne 2017 liikevaihdolla esitettynä 

EU:n ulkopuoliset maat 

6,6 M€ / 6,0 % 
EU-maat 

104,3 M€ / 94,0 % 

Toimialan liikevaihto 110,9 M€  

(ei sisällä osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n liikevaihtoa 29,4 M€) 

 

 

Kasvunäkymiä 

• Skandinavia 

• Baltia 

• Projektit 
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Toimintaympäristö 

Kaapelitoimialaan vaikuttavia tekijöitä 

 Liiketoiminnan kausiluontoisuus

 Sähkömarkkinalaki

 Yleinen markkinatilanne

 Kilpailutilanne

 Raaka-ainehinnat

 Tekniset vaatimukset
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Kaapelitoimialan tekniset vaatimukset 

 1.7.2017 astui voimaan uusi kaapeleiden paloluokituksia koskeva EU-asetus 

(CPR = Construction Products Regulation) 

‒ Tämä on ensimmäinen kaapeliteollisuutta koskeva iso muutos moneen vuoteen 

‒ Asetuksen mukaan kaapelivalmistajat eivät saa 1.7.2017 jälkeen laskea EU-

markkinoille rakennuksiin asennettavia tuotteita, jotka eivät täytä asetuksen 

paloturvallisuusvaatimuksia 

‒ Eri asennuskohteissa vaaditut paloluokat määritellään kansallisissa standardeissa 

 Kaikki rakennuksiin toimitettavat kaapelityypit on pitänyt testauttaa 

hyväksytyssä polttotestauslaitoksessa 

‒ Mikäli kaapeli ei ole polttotestissä täyttänyt tavoitellun paloluokan vaatimuksia, 

kaapelin rakenteisiin on pitänyt tehdä muutoksia, esim. eristeaineen valinnassa 

 Reka Kaapeli on onnistuneesti tuonut uuden CPR-asetuksen mukaisia 

kaapeleita markkinoille määräaikaan mennessä 
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Reka Kaapelin polttotestauslaboratorio 

 Reka Kaapeli on investoinut uuteen polttotestauslaboratorioon, joka avattiin 

Keuruulla marraskuussa 2017 

 Kyseessä on Suomen ainoa polttotestauslaboratorio, joka tarjoaa CPR-

mukaista polttotestausta 
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Reka Kaapelin polttotestauslaboratorio 

 Oma polttotestauslaboratorio tuo kilpailuetua Reka Kaapelille, koska se 

nopeuttaa ja tehostaa tuotekehitystyötä 

 Polttotestausta tarjotaan myös 

ulkopuolisille 

 Kiinnostusta osoitettu sekä 

muiden kaapelivalmistajien 

että puolueettomien 

testauslaitosten taholta 

 



Reka Kaapelilta jälleen uusia tuotteita 

 

 

 

 

 

 

Reka Kaapelin osasto SähköTeleValoAV-messuilla Jyväskylässä 7–9.2.2018 
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 Täysin skaalautuva moderni sivusto takaa erinomaisen 

käyttäjäkokemuksen niin tietokoneella kuin mobiililaitteella 

 Sijoittajatieto, yrityksen perustiedot ja ajankohtaiset asiat esitetään 

selkeässä ja helppokäyttöisessä muodossa 

 Dynaamiset sijoittajatiedot päivittyvät automaattisesti 

 Sivuston kielet edelleen suomi ja englanti 

 Sivusto avataan helmi-maaliskuun vaihteessa 

 

Neo Industrialille tulossa uusi verkkosivusto 
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Uuden sukupolven verkkosivusto 

 



Tärkeimmät tavoitteet 2018 

 Kannattavuuden parantaminen 

 Kasvua haetaan viennistä lähialueille ja uusista tuotteista 
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Lähiajan näkymät 

 Rakentaminen on piristynyt Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa. Johto 

uskoo sähköverkon rakentajien jatkavan maakaapeloinnin investointeja 

jakeluvarmuuden parantamiseksi.  

 Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 kasvavan edellisestä vuodesta ja 

liiketuloksen kasvavan selvästi edellisestä vuodesta. 

‒ Liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat suuret vaihtelut kvartaalien välillä, ja ne 

voivat olla vuosien välillä erilaisia. 
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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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Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

 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. 
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