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Neo Industrial Oyj:n strategia ennallaan 

• Neo Industrial on tavoitteellinen omistaja, joka kehittää yrityksiään aktiivisesti. 

• Neo Industrial on sitoutunut omistaja, joka lisää yritystensä arvoa 
pitkäjänteisesti. 

• Neo Industrialin strategia on hankkia omistukseensa puolivalmisteita ja 
lopputuotteita valmistavia yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia, yhteinen 
teollisen toiminnan logiikka sekä keskinäisiä myynnin, markkinoiden ja jakelun 
synergiaetuja, ja luoda näin osakkeelleen arvoa. 

• Investoinnit ovat pitkäaikaisia ja niistä irtaannutaan vasta siinä vaiheessa, kun 
Neo Industrial ei enää pysty lisäämään yrityksen arvoa. 
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Neo Industrial Oyj:n toimiala Kaapeliteollisuus  
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Neo Industrial Oyj sijoituskohteena 

Kohderyhmät 

Kaapeliteollisuus 

• Valmistavaa perusteollisuutta 

• Infran rakentamisen mukana tasaisesti kehittyvää liiketoimintaa 
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Keskeistä vuonna 2015 

Neo Industrial -konsernin avainluvut  

  2015 (2014) 

 Liikevaihto 84,6 (80,1) M€  

 Liiketulos  -2,0 (-0,7)  M€ 

 Tilikauden tulos  -3,7  (1,8)  M€ 

 Taseen loppusumma  49,2 (44,7) M€ 
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Keskeistä vuonna 2015 

 

Liiketulosta rasittivat erityiset erät yhteensä -1,6 M€ 

 Johdon vaihtamisesta johtuvat kertaluontoiset kuluerät -0,6 M€ 

 Tuotantohenkilöiden rekrytointi ja kuormitustilanteen vaihtelu -0,5 M€ 

 Siirtyminen etuuspohjaiseen eläkejärjestelmään  -0,5 M€ 
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Merkittävät tapahtumat 2015 

 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 toimitus-

sopimuksista, yhteensä yli 35 miljoonan euron edestä. Näiden sopimusten 

toimitukset jakaantuvat pääosin vuosille 2016 ja 2017. Maakaapeleita käytetään 

rakennettaessa sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.  

 Kaapelitoimialan hyvä rahoitustilanne mahdollisti 1,5 miljoonan euron ylimääräisen 

lyhennyksen kaapelitoimialan maaliskuussa 2014 tehtyyn rahoitussopimukseen. 

Ylimääräinen lyhennys toteutettiin tammikuussa 2015. 

 Reka Kaapeli Oy investoi Hyvinkään tehtaan kaapelinvalmistusteknologiaan 1,5 

miljoonaa euroa. Investoinnilla tehostetaan kaapelinvalmistuksen tuottavuutta ja 

mahdollistetaan uusien tuotteiden kehittäminen ja valmistaminen tulevaisuudessa. 

Investointi otettiin käyttöön kevään aikana. Kokonaisuudessaan kaapelitoimialan 

investoinnit olivat 4,7 miljoonaa euroa. 
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Merkittävät tapahtumat 2015 

 DI Ralf Sohlström nimitettiin 1.5.2015 alkaen Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiön 

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.  

 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.  

 



Neo Industrial Oyj:n tulos (FAS) 
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Emoyhtiön tuloslaskelma 



Neo Industrial Oyj:n tase (FAS) 
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Emoyhtiön tase 



 

     2015 2014  2013   

Liikevaihto, miljoonaa euroa   84,6  80,1   83,0 1) 

Liiketulos, % liikevaihdosta    -2,4   -0,9     -1,2 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 

 

1) Vertailuvuoden 2013 liikevaihtoon sisältyy 2,8 M€ keväällä 2013 myytyjen Venäjän tuotantoyhtiöiden     
liikevaihtoa. 

2) Vertailuvuosi 2013 sisältää 1,0 M€ Venäjän tuotantoyhtiöiden myyntivoittoa. 

Konsernin taloudellisia tunnuslukuja (IFRS) 
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Neo Industrial -konsernin tulos 2015 (IFRS) 
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Neo Industrial -konsernin tase 2015 (IFRS) 
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Kaapelitoimiala 
Vuosi 2015 lyhyesti 

 Myynti kasvoi selvästi, liikevaihto 84,6 (80,1) M€ 

 Tulos jäi viime vuodesta, liiketulos -0,1 (0,7) M€ 
Liiketulosta rasittivat erityiset erät yhteensä -0,8 M€. 

 Päämarkkina-alueella myyntivolyymit olivat 
hieman edellisvuotta suuremmat                                                              
Aluekohtaisia eroja oli kuitenkin paljon.                                  
Myyntivolyymit muille markkina-alueille kasvoivat. 

 Investointeja toteutettiin yhteensä 4,7 (0,4) M€ 
Investoinnit kohdistuivat erityisesti tuottavuuden tehostamiseen, 
uusien tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen 
tulevaisuudessa. Myös ylläpitoinvestointeja toteutettiin. 
Investointeihin sisältyy lisäksi rahoitusleasingina käsitelty pitkä 
vuokrasopimus. 

 

Kasvunäkymiä 

• Maakaapelointi 

• Rakentaminen 

• Erikoiskaapelit 

• Projektimyynti 
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Kaapelitoimiala 
Vuosi 2015 lyhyesti 

 Alumiinin ja kuparin hinnat vaihtelivat 
tilikauden aikana                                          
Vuoden lopussa alumiinin ja kuparin hinnat olivat 
euromääräisesti edellistä vuodenvaihdetta alemmalla 
tasolla.  

 Myös muovien maailmanmarkkinahinnat 
vaihtelivat tilikauden aikana  

 

 

 

Kasvunäkymiä 

• Maakaapelointi 

• Rakentaminen 

• Erikoiskaapelit 

• Projektimyynti 
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Kaapelitoimiala 
Vuosi 2015 lyhyesti 

 Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables 

Oy:n liikevaihto oli 26,0 (30,4) M€  

 Tilikauden tulos oli positiivinen, mutta 

edellistä vuotta pienempi  

 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 vuoden 2015 tilinpäätöksen taseessa on nolla. 

 

 

Kasvunäkymiä 

• Maakaapelointi 

• Rakentaminen 

• Erikoiskaapelit 

• Projektimyynti 
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Kuparin hintakehitys 2013–1/2016 

 

 



Alumiinin hintakehitys 2013–1/2016 
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Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 

 Kaapelitoimialan lainat järjestelty pitkäaikaiseksi rahoitukseksi 

 Osana Reka-konsernin allekirjoittamaa rahoitussopimusta kaapelitoimialan lainat 

on järjestelty uudestaan. Rahoitussopimus saatettiin voimaan maaliskuussa.  

 Rahoitusratkaisussa kaapelitoimialan lainat järjesteltiin pitkäaikaiseksi 

rahoitukseksi.  

 ”Toteutettu rahoitusjärjestely mahdollistaa kaapelitoimialan pitkäjänteisen 

kehittämisen. Kehitämme edelleen myös lyhytaikaisia käyttöpääoman 

rahoitusratkaisuja tukemaan entistä paremmin liiketoiminnan tarpeita.” 
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Fokus 2016 

 Kannattavuuden parantaminen ja maksuvalmiuden varmistaminen  

 Kaapelitoimiala tulee keskittymään liiketoiminnan kehittämiseen kannattavan 

kasvun kautta.  

 Kasvua haetaan erityisesti kaapelituotteiden viennistä 
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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. 
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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.  

 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. 



23 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

 Konserni on järjestellyt rahoitustaan vuodesta 2014 alkaen ja rahoitustilanne on 

parantunut.  

 Tilinpäätöksessä kerrottu kaapelitoimialaa koskeva rahoitusjärjestely toteutettiin 

suunnitelmien mukaisesti maaliskuussa. Rahoitusratkaisussa kaapelitoimialan lainat 

järjesteltiin pitkäaikaiseksi rahoitukseksi. 
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Neo Industrial Oyj:n osakekurssin kehitys 
 

 

 



Tilintarkastuskertomus 

2015 
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Tilintarkastuskertomus     

Neo Industrial Oyj:n yhtiökokoukselle 

 Olemme tilintarkastaneet Neo Industrial Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 

1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman 

muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

 Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös 

antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja 

että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 

asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 

järjestetty.  



27 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

 Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, 

konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä 

periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä 

tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden 

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen 

jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä 

kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.  

 Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, 

johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä 

arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 

antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän 

antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

 Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 

tilintarkastusevidenssiä. 

Tilintarkastuskertomus     



28 

Lausunto konsernitilinpäätöksestä 

 Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 

tuloksesta ja rahavirroista. 

 

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 

 Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

 Helsingissä 9. maaliskuuta 2016 

 KPMG OY AB 

 Lasse Holopainen 

KHT 

Tilintarkastuskertomus     



 

 


