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Toimialana Kaapeliteollisuus

Osa konsernia 
Neo Industrial omistaa 100 %

Tuotteet

Ei kuulu konserniin 
Neo Industrial omistaa 22,94 %

Tuotteet

• Pienjännitevoimakaapelit

• Keski- ja suurjännitekaapelit

• Asennuskaapelit

• Instrumentointi- ja 

ohjauskaapelit

• Optiset tietoliikennekaapelit

• Kupariset 

tietoliikennekaapelit

• Instrumentointikaapelit

• Valokaapelivarusteet
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Kaapeliteollisuus

• Valmistavaa perusteollisuutta

• Infran rakentamisen mukana tasaisesti kehittyvää liiketoimintaa

Neo Industrial Oyj sijoituskohteena
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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

Kaapeliteollisuuden ansaintamalli
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• Yhtiön tavoitteena on käyttää vähintään 30 % nettotuloksesta 
osingonmaksuun

• Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan vuoden 2017 tuloksesta 
0,08 euroa osakkeelta

‒ Osingon maksu tapahtuu kahdessa erässä vuoden 2018 aikana

Neo Industrial Oyj:n osinkopolitiikka
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24.10.2016:

EUR 4,50

23.10.2017:

EUR 6,37

22.10.2018:

EUR 3,35

Neo Industrial Oyj:n osakekurssin kehitys
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Kolmannen kvartaalin liikevaihto ja liiketulos pienentyivät edellisvuodesta

7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017

Liikevaihto (M€) 23,7 26,9 78,3 84,9

Liiketulos (M€) 0,2 1,6 1,2 3,9

Liiketulos ennen avoimia asiakas-

johdannaisia (M€) 0,2 1,6 1,3 4,1

Katsauskauden tulos (M€) -0,3 0,7 -0,2 0,8

Tulos/osake (€) -0,06 0,11 -0,04 0,31

Sijoitetun pääoman tuotto ROI (%) - - 15,0 26,1

IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste (%) - - 26,8 25,1

Yhtiö muutti 1.1.2018 alkaen tehtyjen asiakaskohtaisten suojausten käsittelyä IFRS 9 mukaiseksi. Taulukko näyttää 

vertailukelpoiset luvut, mikäli IFRS 9 olisi ollut käytössä jo aikaisemmin (ilman asiakaskohtaisia suojauksia).

Liiketoimintakatsaus 1-9/2018
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Liiketoiminta Q3 2018

• Kaapeleiden ennakoitua heikompi kysyntä heinäkuussa pienensi Q3 

liikevaihtoa ja liiketulosta edellisvuodesta

– Heinäkuu on normaalisti kaapelimyynnin huippusesonkia

• Alumiini ja kupari halpenivat Q3 aikana

– Kesäsesonkia varten oli hankittu metalliraaka-aineita varastoon, jonka arvo 

aleni Q3 aikana

• Lokakuulle siirtyneet Venäjä-pakotteet ovat siirtyneet edelleen joulukuulle

• Reka Kaapeli käynnisti toiminnan kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on 

kehittää kilpailukykyä ja kannattavuutta
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Toiminnan kehittämisohjelma

• Myynnin kehittäminen

– Kotimaan myynnin uudelleen organisoiminen

• Kahden uuden myyntikonttorin perustaminen vuoden 2018 aikana

– Asiakaspalvelun ja myynnin tuen kehittäminen

• Panostukset tuotekehitykseen

– Uusien tuotteiden kehittäminen

• Tuotevalikoiman laajentaminen korkeamman paloluokan kaapeleihin

• Kilpailuetua turvallisuudesta, helppokäyttöisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä

• Kustannuskilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen

– 18 henkilön irtisanominen, määräaikaisten työsuhteiden päättyminen ja 

eläkejärjestelyt tuovat kustannussäästöjä ensi vuonna noin 0,7 M€

– Kehityshankkeet kaapelivalmistuksen tuottavuuden parantamiseksi
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Tuloskehitys kvartaaleittain
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Vakavaraisuuden kehitys

Sijoitetun pääoman tuotto heikkeni, omavaraisuusaste parani edelleen 
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Kaapelitoimiala – Reka Kaapeli

• Q3 liikevaihto 23,7 M€ jäi selvästi viime 

vuodesta (26,9 M€)

– Heinäkuu oli ennakoitua hiljaisempi

• Alhaisesta liikevaihdosta johtuen Q3 liiketulos 

jäi 0,3 M€:oon (1,8 M€)

• 1–9/2018 liikevaihto oli 78,3 M€ (84,9 M€) ja 

liiketulos 1,2 M€ (3,9 M€)

• Alumiini ja kupari halpenivat Q3 aikana

• Reka Kaapeli Oy sai syyskuussa merkittävän 

maakaapelisopimuksen noin 7 M€ edestä

– Toimitukset jakautuvat vuosille 2019–2021
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Kaapelitoimiala – Nestor Cables

• Toimialan osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n 

liikevaihto 1–9/2018 oli 29,1 M€ (22,0 M€)

• Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi

• Tulososuutta ei ole huomioitu konsernin luvuissa

– Nestor Cables Oy:n osakkeiden arvo 

konsernitaseessa on aiempien vuosien 

kumulatiivisista tuloksista johtuen nolla eikä 

tulososuutta ole huomioitu konsernin luvuissa
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Kuparin hintakehitys

Kuparin maailmanmarkkinahinta halpeni Q3 aikana
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Alumiinin hintakehitys

Myös alumiinin maailmanmarkkinahinta halpeni Q3 aikana 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

• Reka Kaapelin yt-neuvottelut päättyivät 15.10.2018

– 18 henkilöä on irtisanottu yhtiön Hyvinkään, Riihimäen ja Keuruun toimipisteistä

– Lisäksi määräaikaisten työsuhteiden päättyminen ja ensi vuodelle ajoitetut 

eläkejärjestelyt alentavat palkkakustannuksia

– Kustannussäästöt ovat noin 0,7 M€ vuodesta 2019 lähtien

• Kotimaan myynti organisoidaan uudelleen

– Perustetaan kaksi uutta myyntikonttoria

• Tuotekehitykseen lisätään panostuksia

– Korkeamman paloluokan asennuskaapelituoteperhe lanseerattiin Suomen ja 

Baltian markkinoille 22.10.2018

– Myös muille markkinoille on lanseerattu uusia kaapelituotteita
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Lähiajan näkymät

• Yhdysvaltojen asettamien Venäjän vastaisten, alumiiniraaka-aineiden 

tuotantoon kohdistuvien pakotteiden voimaantulo on siirtynyt jälleen, 

nyt joulukuuhun 2018. Pakotteiden voimaantulon lopullisesta 

vaikutuksesta alumiiniraaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen ja 

alumiinikaapeleiden hintatasoon ei toistaiseksi voida esittää luotettavaa 

arviota. Yhtiö on varmistanut kaapelinvalmistuksessa käytettävän 

alumiinivalssilangan toimituksensa merkittäviltä osin 

nykysopimuksillaan. 

• Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 jäävän jonkin verran 

edellisvuodesta. Vuoden 2018 liiketuloksen odotetaan heikkenevän 

merkittävästi edellisvuodesta, vaikkakin pysyvän selkeästi positiivisena.
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Riskit ja epävarmuustekijät 1/2

• 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.

• Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit 

liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen 

hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten 

kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat 

olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot 

kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden 

vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan 

toimintamallien kehittämisellä.
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Riskit ja epävarmuustekijät 2/2

• Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat

metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Neo Industrial käyttää metallien

ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien

osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR-

valuuttakurssisuhteen kehitys. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään

hintakiinnityksiä.

22 |23.10.2018



Kiitos
Ralf Sohlström

Toimitusjohtaja


