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Tammi-kesäkuussa
-   Konsernin liikevaihto oli 45,5 miljoonaa euroa (55,6 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 20�2), muutos -�8,2 %
-   Liiketulos oli -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa, muutos -�64,2 %
-   Kaapelitoimialan liiketulos oli 0,3 (0,4) miljoonaa euroa
-   Tilikauden tulos oli 0,2 (�,6) miljoonaa euroa, muutos -87,9 %.  Vertailukauden tulokseen sisältyy �,9 miljoonaa euroa  
    lopetetuista toiminnoista. 
-   Venäjän kaapelinvalmistusyhtiöt OAO Expokabel ja ZAO Reka Kabel myytiin

Osavuosikatsauksen selostusosassa suluissa esitetyt edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden vertailuluvut tulos-
laskelman erien osalta ovat jatkuvien toimintojen lukuja.

Osavuosikatsauksen taulukko-osan tuloslaskelmassa esitetyt edellisen koko tilikauden vertailuluvut ovat Neo Industrial 
-konsernin viralliset vertailuluvut, jotka sisältävät sekä jatkuvien toimintojen (kaapelitoimiala) että lopetettujen 
toimintojen (viskoosikuidut ja pientaloteollisuus) luvut. Esitetyt ensimmäisen vuosipuoliskon 20�2 tuloslaskelman luvut 
poikkeavat aiemmin julkaistuista luvuista koska ne on saatettu vertailukelpoisiksi tilinpäätöksen tietojen kanssa, jossa 
toiminta on jaettu jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Lopetetuista toiminnoista on lisäksi esitetty liitetiedot, jotka 
on saatettu vertailukelpoisiksi tilinpäätöksen tietojen kanssa. Jatkuvien toimintojen osalta esitetyt tuloslaskelman ja 
segmenttiraportoinnin luvut ovat vertailukelpoiset.
 
TOIMITUSJOHTAJA JARI SALO:

Vuoden 20�3 ensimmäisellä puolivuotiskaudella kaapelitoimialan tulos oli edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 
tasolla. Liikevaihto laski ja merkittävin tekijä siihen oli kysynnän heikkeneminen päämarkkina-alueilla Pohjoismaissa 
katsauskauden loppupuolella.

Venäjän kaapelinvalmistusyhtiöt myytiin toukokuussa. Vienti Venäjälle jatkuu edelleen myyntiyhtiön kautta.

Venäjän kaapelinvalmistusyhtiöiden myynti helpotti maksuvalmiustilannetta, mutta kesällä ennakoitua suuremmiksi 
kasvaneet varastot pitivät käyttöpääomatilanteen edelleen haastavana.

NEO INDUSTRIAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 20�3

Kaapelitoimialan liiketulos edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla, Venäjän kaapelinvalmistus-
yhtiöt myytiin

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS  

Konsernin liikevaihto muodostui kaapelitoimialan liikevaihdosta ollen 45,5 miljoonaa euroa (55,6).

Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,2). Liiketulos sisältää Venäjän toimintojen myynnistä konserniin syntyneen 0,4 
miljoonan euron myyntivoiton.

Katsauskauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (�,6). Vertailuvuoden tuloksen suurin yksittäinen erä oli Avilonin 
saneerausvelkojen leikkauksen positiivinen tulosvaikutus �0,3 miljoonaa euroa. Yhteensä vertailukauden tulokseen
sisältyy �,9 miljoonaa euroa lopetetuista toiminnoista.

AVAINLUVUT 	
1-6/2013 1-6/2012 Muutos 1-12/2012

Liikevaihto, milj. euroa 45,5 55,6 -18,2 % 106,2

Liiketulos, milj. euroa -0,7 -0,2 -164,2 % 0,8

Tilikauden tulos, milj. euroa 0,2 1,6 -87,9 % -6,3

Tulos/osake, euroa 0,04 0,13        -71,5 % -1,25

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 2,1 % 5,7 % 1,9 %

Omavaraisuusaste, % 13,8 % 19,3 % 13,8 %
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LIIKETOIMINTA-ALUEET

Kaapelitoimiala

Vertailuvuonna kaapelitoimialalla Reka Kaapeli Oy:n tilavuokrasopimusten muutos toistaiseksi voimassaoleviksi 
aiheutti IFRS-käsittelyssä kertyneiden siirtovelkojen ja laskennallisen verosaamisen purkautumisen tulosvaikutteisesti. 
Tulosvaikutus ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa ja verojen jälkeen 0,7 miljoonaa euroa. Erän esittämistä 
tuloslaskelmassa tarkistettiin vuoden 20�2 kolmannen vuosineljänneksen aikana ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
tulosvaikutus esitetään rahoitustuotoissa liiketoiminnan muiden tuottojen sijaan. Muutos on huomioitu vertailukauden 
�-6/20�2 tuloslaskelmassa ja segmenttiraportilla vastaavasti.

TASE JA RAHOITUS

Konsernin kassatilanne jatkui kireänä alkuvuoden. Kaapelitoimialalla haasteena oli käyttöpääoman hallinta. Venäjän 
kaapelinvalmistusyhtiöiden myynnillä oli positiivinen  vaikutus rahoitusasemaan ja erityisesti maksuvalmiuteen. Kaupan 
vaikutus tulokseen oli 0,4 miljoonaa euroa positiivinen. 

Reka Kaapeli solmi sesonkia varten lyhytaikaisen kahden miljoonan euron käyttöpääomalainasopimuksen. Tässä 
yhteydessä allekirjoitettiin kaapelitoimialan rahoitusta koskeva rahoitussopimus, joka on tarkoitus päivittää vuoden 20�3 
aikana. Lyhytaikaisen käyttöpääomalainan lyhennykset aloitettiin kesäkuussa ja loppuerät maksetaan kesän aikana. 

Reka Kaapelin �8,0 miljoonan euron factoring-limiitistä (�8,0 miljoonaa euroa 3�.�2.20�2) oli 30.6.20�3 käytössä �5,2 
miljoonaa euroa (8,8). 6,5 miljoonan euron (6,5) shekkitililimiitistä oli 30.6.20�3 käytössä 6,4 miljoonaa euroa (5,7). 

Tilinpäätökseen 20�2 sisältynyt ympäristötakaukseen liittyvä vastatakaus poistui Neo Industrialin vastuista kohteena 
olleen Avilon Fibres Oy:n konkurssipesän kaatopaikan myynnin yhteydessä. Taseessa ollut 0,3 miljoonan euron 
takausvastuuvaraus riitti vastuun kulujen kattamiseen.

Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 63,8 (68,7) miljoonaa euroa. 3�.�2.20�2 taseen loppusumma oli 62,9 
miljoonaa euroa.

Katsauskaudella liikevaihto jäi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ollen 45,5 miljoonaa euroa (55,6). Reka Kaapeli Oy:
n päämarkkina-alueella Pohjoismaissa rakentamisen volyymi oli selvästi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Tällä on ollut 
suora vaikutus kaapelien kysyntään ennen kaikkea Ruotsissa ja Suomessa, joissa kysyntä on ollut edellisvuotta alemmalla 
tasolla. Suomessa arvioitiin maakaapeloinnin lähtevän aktiivisesti liikkeelle keväällä, mutta näin ei ole tapahtunut. Liikevaih-
don lasku Pohjoismaissa edelliseen vuoteen verrattuna tapahtui ennen kaikkea katsauskauden lopussa touko-kesäkuussa. 
Oletettua alhaisempi kysyntä markkinoilla on johtanut kiristyneeseen hintakilpailuun. Baltian ja Venäjän liikevaihto oli 
edellisvuoden tasolla.

Kaapelitoimialan liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4).

Venäjän liiketoiminta sujui alkuvuoden suunnitellusti. Kaapelinvalmistuyhtiöt OAO Expokabel ja ZAO Reka Kabel 
päätettiin myydä holdingyhtiö Whitescope Limitedille. Kauppa saatiin päätökseen 22. toukokuuta. Osapuolet ovat 
sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Reka Kaapeli Oy:n tuotteiden myynti ja markkinointi Venäjällä hoidetaan
jatkossa Venäjän myyntiyhtiön kautta. Myyntiyhtiöllä on toimipisteet Moskovassa ja Pietarissa.

Kaapelitoimialan käyttöpääoman hallinta pysyi haastavana katsauskaudella. Vaikka Venäjän kaapelinvalmistusyhtiöiden 
myynnistä saatiin kotiutettua varoja, maksuvalmiustilanne pysyi haastavana varastojen kasvusta johtuen. Tehtaiden toimi-
tuskyky on pääosin ollut hyvä.

Vuonna 20�� sattuneen Keuruun tehtaan konerikon vakuutuskorvauksen suuruudesta Reka Kaapelilla on edelleen eriävä 
näkemys vakuutusyhtiön kanssa. Reka Kaapeli on arvioinut vahingon 0,8 miljoonan euron suuruiseksi. Vakuutusyhtiö 
korvasi maaliskuun lopussa 0,2 miljoonaa euroa. Neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa jatkuvat syksyllä.

Osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli katsauskaudella �3,9 (�6,3) miljoonaa euroa. Liiketulos oli positiivinen. 
Nestor Cables Oy:n osakkeiden arvo konsernitaseessa on nolla eikä tulososuutta vuoden 20�3 tuloksesta ole huomioitu 
konsernin luvuissa.

1-6/2013 1-6/2012 Muutos

Liikevaihto, milj. euroa 45,5 55,6 -�8,2 %

Liiketulos, milj. euroa 0,3 0,4 -36,0 %
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Muu toiminta

Avilon Fibres Oy:n konkurssipesän myytyä kaatopaikan poistui ympäristötakauksen vastatakaus Neo Industrialin 
vastuista. 

Kuitu Finland Oy vaati huhtikuussa kanteella Neo Industrialin suorittamaan konkurssiin menneen Avilon Fibresin 
tehdaskiinteistön kauppahinnan kertakorvauksena aiemman maksuohjelman sijaan. Kanteesta kerrotaan lisää tämän 
osavuosikatsauksen kohdassa Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät. 

INVESTOINNIT

Katsauskaudella investoitiin yhteensä �,0 (0,8) miljoonalla eurolla, josta kaapelitoimialalla �,0 (0,6) miljoonaa euroa. 
Viskoosiliiketoiminnan investoinnit 0,2 miljoonaa euroa sisältyvät vertailuvuoden investointeihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 299 (6�9) työntekijää. Konsernin henkilöstömäärä 
oli katsauskauden lopussa 257 (62�) työntekijää, josta 244 (477) kuului kaapelitoimialaan. Viskoosiliiketoiminnan 
henkilömäärä oli vertailukauden lopussa �29 työntekijää. Venäjän myytyjen tuotantoyhtiöiden henkilöstömäärä
oli noin 230..

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 4. huhtikuuta Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 20�2 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
vuodelta 20�2. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 20�2 ei makseta osinkoa. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä kulujen korvausperiaatteet.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja nimitti hallitukseen  seuraavat 
henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Matti Lainema ja varsinaisiksi jäseniksi Taisto Riski ja 
Raimo Valo sekä uutena jäsenenä Jukka Koskinen. Varajäseniä ei valittu.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, toimikaudeksi,  joka päättyy vuoden 20�4 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 588.076 B-osaketta. 
Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön
B-osakkeista. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti 
ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita 
sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään �5.000 
B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien 
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai 
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
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Yhtiön osakkeet 30.6.2013 30.6.2012

Yhtiön osakepääoma (euroa) 24 082 000 24 082 000

A-osakkeet (20 ääntä/osake) �39 600 �39 600

B-osakkeet (� ääni/osake) 5 880 760 5 880 760

Yhteensä 6 020 360 6 020 360

Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet 9� 727 9� 727

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta ja 
yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet B-osakkeet voidaan 
antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään 
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. 

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain �0 luvun � §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat 
saamaan maksua vastaan yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. 

Annettavien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien uudet ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet sekä erityisten 
oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen 
liittyvistä seikoista. 

Valtuutukset ovat voimassa enintään 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu osakepääoma 
30.6.20�3 oli 24 082 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6 020 360 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 9� 727
Neo Industrialin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Omistusosuus vastaa �,5 % yhtiön osakepääomasta ja �,� % 
äänimäärästä. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Neo Industrial Oyj:n B-osake (NEO�V) noteerataan 
NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Oy:n päälistalla.

Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-kesäkuussa yhteensä 255 563 kpl (�55 894), mikä 
vastasi 4,2 prosenttia (2,6) osakkeiden määrästä. Osakkeen hinta 30.6.20�3 oli 0,89 euroa (�,72) ja katsauskauden 
keskimääräinen kurssi �,04 euroa (2,38). Tammi-kesäkuun alin kurssinoteeraus oli 0,50 euroa (�,�7) ja ylin �,90 euroa 
(3,36). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli 30.6.20�3 pörssikurssilla arvostettuna 5,3 miljoonaa euroa (�0,3).

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Neo Industrial ei käyttänyt valtuutustaan hankkia omia osakkeita.

KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT

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

Katsauskauden lopussa Neo Industrialilla oli �2 �07 osakkeenomistajaa (�2 26�). Yhtiön suurimman osakkeenomistajan 
Reka Oy:n omistusosuus oli 50,8 % osakkeista ja 65,8 % äänistä. Neo Industrial Oyj on siten osa Reka-konsernia. Reka 
Oy:n kotipaikka on Juupajoki.

Kesäkuun lopussa kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli 60,� % osakkeista ja
72,� % äänistä. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä määräysvaltayhteisöjensä 

kautta 30.6.20�3 yhteensä 2 967 �73 kpl (2 959 �80) Neo Industrialin B-osakkeita.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan 
markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin viimeisimmän tilinpäätöksen 
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liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiön liiketoiminnan kehitykseen. Kansainvälisen 
talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne muodostaa riskin konsernin rahoituksen järjestämisessä.                            

Konsernin maksuvalmiustilanne on kireä. Raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihtelut sekä markkinatilanteiden 
kausivaihtelut tuovat haasteensa käyttöpääoman hallintaan.

Kaapelitoimialalla hinta- ja kausivaihtelujen lisäksi kasvaneet tuotantomäärät aiheuttavat tarvetta korkeammalle 
käyttöpääomalle. 

Kaapelitoimialan haasteena on toimintaedellytysten varmistaminen siten, että konserni kykenee vuoden 20�3 aikana 
hankkimaan rahoitusta korvaamaan erääntyvät jäljellä olevat lainat, neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin tai muulla 
tavalla realisoimaan pääomia toiminnastaan. Toimenpiteet rahoituksen varmistamiseksi ovat käynnissä. 

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden 
ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihteluiden aikana 
tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisten 
toimitusaikojen varmistamiseksi.

Kuitu Finland Oy:n konkurssipesä laittoi 9. huhtikuuta vireille kanteen Neo Industrialia vastaan liittyen Neo Industrialin 
konkurssiin hakeutuneen tytäryhtiön Avilon Fibres Oy:n tehdaskiinteistön kauppaan. Sopimuksen mukaan takauksen 
kohteena oleva velka erääntyy maksettavaksi 25 vuoden aikana. Kanteessa Neo Industrialia vaaditaan maksamaan taka-
uksen perusteella kertaluonteisena korvauksena kauppakirjaan perustuva jäljellä olevan pääoma, viisi miljoonaa euroa, 
lisättynä rakennuskustannusindeksillä, määrältään 309 tuhatta euroa, viivästyskorkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen. 
Neo Industrial pitää vaatimusta perusteettomana ja pyrkii ratkaisuun Kuitu Finland Oy:n konkurssipesän kanssa. Vuoden 
20�2 konsernitilinpäätöksessä on huomioitu varauksena teollisuuskiinteistön kauppaan liittyvien maksuerien diskontattu 
tasearvo maksamattomalle kauppahinnalle, määrältään 2,7 miljoonaa euroa. Mikäli kanne vastoin Neo Industrialin käsi-
tystä menestyisi, Neo Industrial joutuisi maksamaan vaaditun määrän kertaluonteisena korvauksena kauppasopimuksessa 
sovitun 25 vuoden maksuohjelmaan perustuvan takauksen sijaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kaapelitoimialalla on käynnistetty tuotannon koneiden ja tuotantolinjojen taloudellisten käyttöaikojen läpikäynti.
Läpikäynnin tulosten pohjalta jäljellä olevat poistoajat päivitetään vastaamaan todettuja taloudellisia käyttöaikoja.

 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Kaapelitoimialan näkymät ovat kevään ja alkukesän kuluessa heikentyneet. Rakentamisen ei oleteta piristyvän syksyl-
lä alkuvuoden odotusten mukaisesti Suomessa ja Ruotsissa. Maakaapelointi Suomessa toteutuu aiemmin ennakoitua 
alhaisemmalla tasolla. Oletettua alhaisempi volyymi Reka Kaapelin päämarkkinoilla Pohjoismaissa luo painetta kiristyvään 
hintakilpailuun. Pohjoismaissa useita merkittäviä investointeja siirretään talouden epävarmuuden vuoksi ja maakaapelointi-
projekteja siirtyy vuodelta 20�3 vuodelle 20�4.

Huolimatta haasteellisesta markkinatilanteesta kaapelitoimialan liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen vuoden
20�3 toisella vuosipuoliskolla.
 
Helsingissä �.8.20�3
Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jari Salo, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9�96
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9�92
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

 � 000 euroa  1.1. - 30.6.2013  1.1. - 30.6.2012 1.1. - 31.12.2012
   
Liikevaihto 45 478 55 613 106 234
   
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 �6� 4 299 2 822
Valmistus omaan käyttöön 28 �� 32
Liiketoiminnan muut tuotot 554 205 308
Materiaalit ja palvelut -34 293 -44 ��7 -77 024
Henkilöstökulut -7 4�5 -8 230 -�6 748
Poistot ja arvonalentumiset -� 559 -2 230 -3 872
Liiketoiminnan muut kulut -5 6�0 -5 799 -�0 955

 -46 �35 -55 862 -�05 437
   
Liikevoitto -656 -248 796
   
Rahoitustuotot     � 582 � 624 223
Rahoituskulut -972 -� 529 -7 23�
   
   
Tulos ennen veroja -46 -154 -6 211
   
Tuloverot 242 -�69 238
   
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 196 -323 -5 973
   
Lopetetut toiminnot   
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista  � 94� -298
Tilikauden tulos 196 1 618 -6 272
   
Tilikauden tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2�4 750 -7 423
Määräysvallattomille omistajille -�8 868 � �5�

 �96 � 6�8 -6 272
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake   
laimennettu ja laimentamaton, euroa   
jatkuvat toiminnot 0,04  -0,05 -�,00
   
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake   
laimennettu ja laimentamaton, euroa  
lopetetut toiminnot 0,00  0,�7 -0,25
   
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake  
laimennettu ja laimentamaton, euroa 0,04 0,�3 -�,25
Osakkeiden lukumäärä 5 928 633 5 928 633 5 928 633

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)

  

Tulos 196 1 618 -6 272
Muut laajan tuloksen erät   
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot � 50� ��4 209
Yhteensä � 50� ��4 209
   
Tilikauden laaja tulos 1 697 1 732 -6 062
   
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön osakkeenomistajille � 7�4 864 -7 2�3
Määräysvallattomille omistajille -�8 868 � �5�

� 697 � 732 -6 062
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KONSERNIN TASE (IFRS)

� 000 euroa 30.6.2013 31.12.2012

   

VARAT   

   

Pitkäaikaiset varat   

Liikearvo 3 252 3 484

Muut aineettomat hyödykkeet 2 �63 6 697

Aineelliset hyödykkeet �� 9�0 �8 86�

Saamiset �24 �64

Johdannaissopimukset - 9

Laskennallinen verosaaminen 2 493 2 309

Pitkäaikaiset varat yhteensä 19 942 31 523

   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus �6 374 �5 543

Myyntisaamiset ja muut saamiset  24 543 �5 326

Tilikauden verotettavaa tuloon  

perustuvat verosaamiset  - 34

Johdannaissopimukset - �9

Rahavarat 2 938 504

Lyhytaikaiset varat yhteensä 43 855 31 426

Varat yhteensä 63 796 62 949

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

   

Oma pääoma     

Osakepääoma 24 08� 24 082

Ylikurssirahasto 66 66

Vararahasto � 22� � 22�

Omat osakkeet -59� -59�

Muuntoerot -2 -� 503

Kertyneet voittovarat -37 272 -35 784

Muu vapaa pääoma 2� 328 2� 328

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 8 832 8 820

Määräysvallattomien omistajien osuus - -�42

Oma pääoma yhteensä 8 832 8 677

   

Pitkäaikaiset velat   

Laskennalliset verovelat � 796 3 320

Varaukset 3 396 4 474

Rahoitusvelat 8 577 9 209

Muut velat 6 6

Johdannaissopimukset 4�3 � 346

   

Lyhytaikaiset velat   

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 45 2�

Varaukset 49 50

Rahoitusvelat 28 332 23 479

Ostovelat ja muut velat �2 35� �2 367

 Velat yhteensä  54 965  54 272

Oma pääoma ja velat yhteensä 63 796 62 949
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

� 000 euroa Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Vara-
rahasto

Omat
osakkeet

Muunto-
erot

Muu vapaa
pääoma

Kertyneet
voittovarat

Yhteensä Vähemistö-
osuus

Oma pääoma
yhteensä

Oma pääoma 3�.�2.20�� 24 082 66 � 22� -59� -� 7�2 28 903 -38 4�6 �3 552 -� �00 �2 452

Muuntoerot ��5 -42 73 73

Tilikauden tulos 750 750 868 � 6�8

Maksetut osingot        

Hankitut omat osakkeet        

Tytäryhtiöiden opo-muutokset 2 286 2 286 2 286

Määräysvallattomien omistajien 
osuuden muutos

-483 -483 483 0

Osuus osakkuusyhtiömuutoksista -7 575 7 575 0 0

Oma pääoma 30.6.20�2 24 082 66 1 221 -591 -1 597 23 131 -30 134 16 178 251 16 429

� 000 euroa Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Vara-
rahasto

Omat
osakkeet

Muunto-
erot

Muu vapaa
pääoma

Kertyneet
voittovarat

Yhteensä Vähemistö-
osuus

Oma pääoma
yhteensä

Oma pääoma 3�.�2.20�2 24 082 66 � 22� -59� -� 503 2� 328 -35 784 8 8�9 -�42 8 677

Muuntoerot     � 50�  -� 560 -59  -59

Tilikauden tulos       2�4 2�4 -�8 �96

Maksetut osingot

Hankitut omat osakkeet

Tytäryhtiöiden opo-muutokset

Tytäryhtiöiden toiminnan 
päättymisestä johtuva 
määräysvallattomien omistajien 
osuuden muutos

      -395 -395 395                  0

Tytäryhtiöiden myynnistä johtuva 
määräysvallattomien omistajien 
osuuden muutos

      253 253 -235 �8

Osuus osakkuusyhtiömuutoksista       

Oma pääoma 30.6.20�3 24 082 66 1 221 -591 -2 21 328 -37 272 8 832                0 8 832
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n osavuosikatsausta koskevien vaatimusten mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 20�2. 

Osavuosikatsauksen tuloslaskelman esitetyt edellisen koko tilikauden vertailuluvut ovat Neo Industrial konsernin 
viralliset vertailuluvut, jotka sisältävät sekä jatkuvien toimintojen (kaapelitoimiala) settä lopetettujen toimintojen 
(viskoosikuidut ja pientaloteollisuus) luvut. Esitetyt ensimmäisen vuosipuoliskon 20�2 tuloslaskelman luvut poikkeavat 
aiemmin julkaistuista luvuista koska ne on saatettu vertailukelpoisiksi tilinpäätöksen tietojen kanssa, jossa toiminta 
on jaettu jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Lopetetuista toiminnoista on lisäksi esitetty liitetiedot, jotka on 
saatettu vertailukelpoisiksi tilinpäätöksen tietojen kanssa. Jatkuvien toimintojen osalta esitetyt tuloslaskelman ja 
segmenttiraportoinnin luvut ovat vertailukelpoiset.

� 000 euroa 1.1. - 30.6.2013 1.1. - 30.6.2012

   

Liiketoiminnan rahavirrat   

Liiketoiminnasta saadut maksut 28 643 59 973

Liiketoiminnasta maksetut maksut -38 �75 -60 8��

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -� 045 -969

Saadut korot ja muut rahoitustuotot ��� 84

Maksetut välittömät verot -�9 -�9

Liiketoiminnan nettorahavirta -10 485 -1 742

   

Investointien rahavirta   

Tytäryhtiöosakkeidenmyynti 248 -

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -9�2 -84�

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 65 -

Investoinnit muihin rahoitusvaroihin -� -

Lainasaamisten myynti 9 074

Lainasaamisten takaisinmaksut 2�0 -

Investointien nettorahavirta 8 686 -841

   

Rahoituksen rahavirta   

Lainojen nostot 8 9�7 3 485

Lainojen takaisinmaksut -4 637 -� 000

Rahoitusleasingvelkojen maksut -43 -�00

Rahoituksen nettorahavirta 4 237 2 385

   

Rahavarojen muutos 2 435 -�98

Rahavarat tilikauden alussa 504 � 793

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -� �

Rahavarat tilikauden lopussa 2 938 1 596
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SEGMENTTIRAPORTOINTI

30.6.2013

� 000 euroa Kaapeli
Eliminoinnit ja 

muut toiminnot
Konserni 
Yhteensä

Liikevaihto 45 474 4 45 478

Segmentin liikevoitto ennen avoimien johdannaisten arvonmuutosta 329 -774 -445

Avoimien johdannaisten arvonmuutos -46 -�65 -2��

Liikevoitto avoimien johdannaisten arvonmuutoksen jälkeen 283 -939 -656

Kohdistamattomat erät  852 852

Tilikauden tulos   196

    

Varat    

Segmentin varat 57 907 5 889 63 796

Varat yhteensä 57 907 5 889 63 796

    

Velat    

Segmentin velat 40 32� 40 32�

Kohdistamattomat velat  �4 644 �4 644

Velat yhteensä 40 321 14 644 54 965

    

Varat - velat 17 586 -8 755 8 831

    

Investoinnit 865  865

Poistot 1 510 48 1 559

30.6.2012   

� 000 euroa Kaapeli
Viskoosi- 

kuidut
Pientalo- 
teollisuus

Eliminoinnit ja 
muut toiminnot

Yhteensä

Liikevaihto 55 601 2 085 12 57 698
Segmentin liikevoitto ennen avoimien johdannaisten 
arvonmuutosta

452 7 648  -508 7 592

Avoimien johdannaisten arvonmuutos -�0   �02 92

Liikevoitto avoimien johdannaisten arvonmuutoksen jälkeen 442 7 648 -406 7 684

Osuudet osakkuusyritysten tuloksesta  -6 369  -6 369

Kohdistamattomat erät    303 303

Tilikauden tulos     1 618

      

Varat      

Segmentin varat 63 952 �5 6�9 5 5�7 85 087

Varat yhteensä 63 952 15 619 5 517 85 087

      

Velat      

Segmentin velat 40 003 �5 308   55 3�2

Kohdistamattomat velat   �3 347 �3 347

Velat yhteensä 40 003 15 308 13 347 68 659

      

Varat - velat 23 949 310 -7 830 16 428

      

Investoinnit 602 161 34 797

Poistot 2 172 676 15 2 862

Vertailuvuoden tiedoissa on Reka Kaapeli Oy:n tilavuokrasopimusten muutoksen tulosvaikutus esitetty rahoituserissä 
kuten tilinpäätöksessä 20�2.
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Kaapelitoimialan liikevaihto tuoteryhmittäin milj. euroa 1-6/2013 1-6/2012

LV energy �5,2 �9,4

Power cable 30,3 36,2

Yhteensä 45,5 55,6

   

Kaapelitoimialan liikevaihto myyntialueittain milj. euroa 1-6/2013 1-6/2012

EU-maat 39,2 46,9

EU:n ulkopuoliset maat 6,2 8,7

Yhteensä 45,5 55,6

Kaapelitoimialan suurimmat asiakaskonsernit olivat Onninen, Sonepar ja Rexel, joista kunkin osuus liikevaihdosta oli yli kymmenen 
prosenttia. 

Muut tuotot 

� 000 euroa 1-6/2013 1-6/2012
   
Saadut avustukset 38 �4
Vuokratuotot 49 43
Venäjän toimintojen myynti 4�0 -
Muut tuotot 58 �48
Yhteensä 554 205

Muut kulut

� 000 euroa 1-6/2013 1-6/2012

Vuokrakulut -� 593 -� 587
Koneiden ja kiinteistöjen huoltokulut -� 44� -� 7�3
Myynti- ja markkinointikulut -429 -608
Muut kulut -2 �47 -� 892
Yhteensä -5 610 -5 799

Aineellisten hyödykkeiden muutokset

� 000 euroa 1-6/2013 1-6/2012

   

Kirjanpitoarvo kauden alussa �8 86� 39 690

Investoinnit 865 757

Vähennykset -7 �77 -9 965

Poistot -� 265 -2 3�5

Muuntoerot 625 73

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 910 28 240

Muut vuokrasopimukset

Ei- purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

� 000 euroa 2013 2012

Yhden vuoden kuluessa � 4�5 � �4�

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 424 95

Yhteensä 1 839 1 236
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� 000 euroa Positiiviset 
käyvät arvot

Negatiiviset 
käyvät arvot

Käyvät nettoarvot 
30.6.2013

Käyvät nettoarvot 
30.6.2012

Nimellisarvot 
30.6.2013

Nimellisarvot 
30.6.2012

       

Rahoitusjohdannaiset   

Optiosopimukset    -295

Raaka-aineoptiot       

Metallijohdannaiset  -�86 -�86 -40 2 797 3 927

Johdannaiset yhteensä - -�86 -�86 -335 2 797 3 927

       
Lähipiiritapahtumat

Neo Industrial Oyj ja sitä kautta Neo Industrial -konserni kuuluu Reka-konserniin. Reka Oy:n osuus Neo Industrial Oyj:n 
osakepääomasta on 50,8 % ja äänivallasta 65,8 %. 

Liiketoimet lähipiirin kanssa

Liiketoimet Reka-konsernin kanssa

� 000 euroa 1-6/2013 1-6/2012

Myynnit 6 �2

Vuokrakulut -854 -829

Muut ostot -33� -42

Korkotuotot 5 �8

Lainasaamiset 90 493

Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden lopussa 424 3�2

Muut velat kauden lopussa -2�0 -49

Keväällä 20�2 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 9,7 miljoonaa euroa 
rahoitusleasing-velkoja Reka konsernille. Yhtiö on todennut, että mikäli ao. kiinteistöt siirtyvät kolmannelle osapuolelle, tulee Reka 
Kaapelin neuvotella toiminnan turvaavat vuokraehdot mahdollisessa muutosvaiheessa. 

Investointisitoumukset 

Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 30.6.20�3 olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa 
30.6.20�2)

Voimassa olevat johdannaissopimukset

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

� 000 euro 30.6.2013 31.12.2012

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä, arvopapereita tai takauksia

Rahalaitoslainat �2 799 �4 3�2

Annetut yrityskiinnitykset 35 000 35 000

Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo 25 885 25 885

Annetut takaukset �2 799 �4 3�2

Muut vakuudet

Takaukset ja maksusitoumukset 3 038 � 038

Maksusitoumukset

Factoring-luoton vakuutena ovat myyntisaamiset, joita 30.6.20�3 oli �7,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa 3�.�2.20�2). 
Factoring-luotto 30.6.20�3 oli �5,2 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa 3�.�2.20�2).
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Liiketoimet muun lähipiirin kanssa

� 000 euroa 1-6/2013 1-6/2012

Muut ostot -220 -

Muut velat kauden lopussa -88 -

Muu lähipiiri koostuu yrityksistä, joilla on omistuksellinen yhteys yhtiön määräysvaltaa käyttävän omistajan kanssa. 

Myydyt liiketoiminnot

Toukokuussa 20�3 Neo Industrial myi kaapelitoimialaan kuuluneet Venäjän yhtiöt jättäen konserniin yhden myyntiyhtiön joka 
myy Suomen tehtaiden tuotteita Venäjällä. Kauppasumma rakentui osakkeiden myynnistä sekä kaupan closing -hetkellä myytyjen 
yhtiöiden avoinna olevien suomalaisten yhtiöiden konsernisaamisten myymisestä. Rahavirtalaskelmassa kaupan toteutus sisältyy siten 
sekä liiketoiminnan että investointien rahavirtoihin. Vastike kauppasummalle maksettiin kokonaisuudessaan rahavaroina. Kaupan 
toteuttamisessa käytettyjen asiantuntijoiden palkkiot huomioiden myyntivoitto oli 0,4 miljoonaa euroa. Myyntivoitto on esitetty 
liiketoiminnan muissa tuotoissa. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista.

Myytyjen yhtiöiden varat ja velat �000 euroa
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet �0 909
Vaihto-omaisuus � 500
Myyntisaamiset ja muut saamiset � 627
Rahavarat 67
Rahoitusvelat -8 385
Osto- ja muut velat -7 383
Nettovarat -� 664

Lopetetut toiminnot  
  
1-6/ 2013
 
� 000 EUR

Viskoosi-
kuidut

Pientalo-
teollisuus

Lopetetut 
toiminnot

Tuotot - - -
Kulut -  - - 
Tulos ennen veroja - - -

Verot - - - 
Tulos lopetetuista toiminnoista - - -

1-6/ 2012

 
� 000 EUR

Viskoosi-
kuidut

Pientalo-
teollisuus

Lopetetut 
toiminnot

Tuotot �4 �89 - �4 �89
Kulut -6 ��2 -6 369 -�2 48�
Tulos ennen veroja 8 077 -6 369 � 708

   
Verot 233  - 233
Tulos lopetetuista toiminnoista 8 3�0 -6 369 � 94�
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Viskoosikuidut - toimintojen nettorahavirrat

� 000 euroa 1.1-30.6.2013 1.1-30.6.2012
Liiketoiminnan nettorahavirta - -36
Investointien nettorahavirta - -�96
Rahoituksen nettorahavirta - �7�

Rahavarojen muutos - -60
Rahavarat tilikauden alussa - � ��8
Rahavarat tilikauden lopussa - � 057

Katsaus- ja vertailukaudella Pientaloteollisuus –toiminnoilla ei ollut rahavirtoja.

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 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

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Tunnuslukujen laskentakaavat
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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. �) 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
Niinistönkatu 8–�2
05800 Hyvinkää
www.neoindustrial.fi

Emoyhtiö:
Reka Oy
Niinistönkatu 8–�2
05800 HyvinkääY-tunnus: 0693494-7

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 aktiivisen omistajuuden avulla ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin 
B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla.

Neo Industrialin toimiala on Kaapeliteollisuus (Reka Kaapeli ja Nestor Cables).


