NEO INDUSTRIAL OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUULTA 2017
Liikevaihto kasvoi merkittävästi, liiketulos jäi edellisvuotta pienemmäksi
Tammi–kesäkuussa
-Konsernin liikevaihto oli 58,0 miljoonaa euroa (50,2 miljoonaa)
-Liiketulos oli 2,3 (3,9) miljoonaa euroa.
-Kaapelitoimialan liiketulos oli 3,0 (4,3) miljoonaa euroa
-Katsauskauden tulos oli 1,2 (2,3) miljoonaa euroa
TOIMITUSJOHTAJA RALF SOHLSTRÖM:
Onnistuimme hyvin tehtaiden kuormittamisessa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toisella
vuosineljänneksellä maakaapelointiprojektien myöhästymiset aiheuttivat tilausten siirtymisiä, joiden takia
liikevaihto kasvoi tavoiteltua vähemmän osan toimituksista siirryttyä kolmannelle vuosineljännekselle. Viime
syksystä alkanut raaka-ainehintojen turbulenssi on tuonut epävarmuutta markkinoille. Toteutunut myyntikate jäi
odotuksista. Hintojen korotusten odotetaan vaikuttavan positiivisesti kannattavuuden kehittymiseen toisella
vuosipuoliskolla.
Tuotekehitykseen ja markkinointiin on panostettu alkuvuoden aikana. Reka Kaapelin uuden LiteRexasennuskaapelituoteperheen lanseeraus on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla turvallisuutensa,
helppokäyttöisyytensä ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta. Lisäksi Reka Kaapeli on siirtynyt valmistamaan
uuden CPR-direktiivin mukaan paloluokitettuja kaapeleita määräaikaan 1.7.2017 mennessä.
AVAINLUVUT

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Konsernin liikevaihto muodostui kaapelitoimialan liikevaihdosta ja oli 58,0 miljoonaa euroa (50,2).
Liiketulos oli 2,3 miljoonaa euroa (3,9). Raaka-ainehintojen korotukset saatiin vasta viiveellä myyntihintoihin ja
siitä johtuen liiketulos jäi edellisvuodesta.
Katsauskauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (2,3).
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 46,1 (45,0) miljoonaa euroa. 31.12.2016 taseen loppusumma
oli 44,2 miljoonaa euroa. Tasetta kasvattivat edellisvuodesta edellisvuotta noin 1,5 miljoonaa euroa korkeampi
vaihto-omaisuuden arvo sekä korottomat velat. Rahoitusvelat pienenivät edelleen edellisvuodesta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET
Kaapelitoimiala

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 58,0 miljoonaa euroa (50,2). Liiketulos oli 3,0 miljoonaa euroa (4,3).
Reka Kaapeli Oy:n päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta.
Myyntivolyymit muilla markkina-alueilla pienenivät.
Katsauskauden lopussa alumiinin hinta oli euromääräisesti korkeampi edellisen vuodenvaihteen hintatasoon.
Kuparin hinta euromääräisesti oli katsauskauden lopulla hieman alhaisempi verrattuna edellisen vuodenvaihteen
hintatasoon, mutta katsauskaudella keskimäärin edellisen vuodenvaihteen hintatasoa korkeampi.
Osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli katsauskaudella 15,1 (13,6) miljoonaa euroa. Liiketulos oli
positiivinen ja edellisvuotta suurempi. Nestor Cables Oy:n osakkeiden arvo konsernitaseessa on aiempien
vuosien kumulatiivisista tuloksista johtuen nolla eikä tulososuutta vuoden 2017 tuloksesta ole huomioitu konsernin
luvuissa.
INVESTOINNIT
Katsauskaudella investoitiin yhteensä 0,9 (0,9) miljoonalla eurolla, josta kaapelitoimialalla 0,9 (0,9) miljoonaa
euroa.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 272 (268) henkilöä. Konsernin henkilöstömäärä oli
katsauskauden lopussa 278 (269), josta 277 (268) kuului kaapelitoimialaan.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2017 Helsingissä.
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa ja että
osakkeenomistajille maksetaan pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
vastuuvapauden vuodelta 2016.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkioksi 12 500 euroa, sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin
kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial
Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2017 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2018.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu
tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1 000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten
osalta 500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (toukokuun 2018
keskikurssi - toukokuun 2017 keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä
50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.
Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial
Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2018 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2018.
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja nimitti hallitukseen
seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen ja varsinaisiksi
jäseniksi Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Varajäseniä ei valittu.
Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
tavalla, että yhteistilillä olevien osakkeiden oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen

perustuvat oikeudet menetetään ja että mainitut yhtiön omat osakkeet tulevat yhtiön haltuun. Yhteistilillä olevat
osakkeet siirtyivät yhtiön haltuun toukokuussa.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittavien osakkeiden 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 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 15 000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ 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 suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa.
Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. 30.6.2017 yhtiön kaikkien osakkeiden
yhteenlaskettu osakepääoma oli 24 082 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6 020 360 kappaletta.
Osakemäärään sisältyy 109 271 Neo Industrialin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Omistusosuus vastaa
1,8 % yhtiön osakepääomasta ja 1,3 % äänimäärästä. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Neo
Industrial Oyj:n B-osake (NEO1V) noteerataan NASDAQ Helsingin Pörssi Oy:n päälistalla.

Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ Helsingissä tammi-kesäkuussa yhteensä 2 290 043 kpl (345 267), mikä
vastasi 38,9 prosenttia (5,9) osakkeiden määrästä. Osakkeen hinta 30.6.2017 oli 9,70 euroa (1,80) ja
katsauskauden keskimääräinen kurssi 7,67 euroa (1,90). Tammi-kesäkuun alin kurssinoteeraus oli 4,75 euroa
(1,52) ja ylin 11,20 euroa (2,40). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo oli 30.6.2017 pörssikurssilla arvostettuna 58,0
miljoonaa euroa (10,8).
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 omistama tytäryhtiö Alnus
Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Neo Industrial Oyj:n kotipaikka on Hyvinkää.
Katsauskauden lopussa Neo Industrialilla oli 11 785 osakkeenomistajaa (11 364). Yhtiön suurimman
osakkeenomistajan Reka Oy:n omistusosuus oli 50,76 % osakkeista ja 65,77 % äänistä. Neo Industrial Oyj on
siten osa Reka-konsernia. Reka Oy:n kotipaikka on Juupajoki.
Kesäkuun lopussa kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli 58,60 %
osakkeista ja 71,21 % äänistä. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä
määräysvaltayhteisöjensä kautta 30.6.2017 yhteensä 2 949 533 kpl (2 981 452) 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 tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

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.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Rakentaminen on edelleen hyvällä tasolla päämarkkina-alueillamme. Johto uskoo sähköverkon rakentajien
jatkavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi. Liikevaihdon arvioidaan vuonna 2017
kasvavan selvästi edellisestä vuodesta. Raaka-ainehintojen korotukset saatiin vasta viiveellä myyntihintoihin ja
sen vuoksi liiketuloksen arvioidaan vuonna 2017 jäävän edellisen vuoden tasolle.

Hyvinkäällä 10.8.2017
Neo Industrial Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ralf Sohlström, puh. 040 770 2720

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)

KONSERNIN TASE (IFRS)

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

Kirjainkoodien selitykset:
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Vararahasto
D Omat osakkeet
E Muuntoerot
F Eläkevastuu IAS 19
G Muu vapaa pääoma
H Kertyneet voittovarat
I Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
J Määräysvallattomien omistajien osuus
K Oma pääoma yhteensä

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

LIITETIEDOT
Laadintaperiaatteet
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n osavuosikatsausta koskevien vaatimusten
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2016.
Konserni noudattaa seuraavia 1.1.2017 voimaantulleita tai muutettuja IAS/IFRS-standardeja ja tulkintoja:


Muutos IAS 7:een Rahavirtalaskelmat



Muutos IAS 12:een Tuloverot



IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla):
Uusi standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää
viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan.
Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana.
Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää. IFRS 15:n vaikutuksia Neo Industrialin
konsernitilinpäätökseen on arvioitu seuraavasti:
1. Keskeiset IFRS 15:n käsitteet on analysoitu eri tulovirtojen kannalta ja tunnistettu erät jotka voivat
vaikuttaa liikevaihdon kirjausajankohtaan
2. Käyttöönoton aikataulu ja sovellettavat helpotukset vahvistetaan vielä käynnissä olevien
selvitysten valmistuttua. Liitetietojen valmistelu aloitetaan syyskuussa.
3. Odotetut vaikutukset ovat pienet jos liiketoiminnan luonne ei muutu:
1. Pääosin konsernin liikevaihto koostuu kaapelien myynnistä. Kaapelien myynti tuloutuu
sopimusehtojen mukaisesti silloin kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle.
2. Suoritevelvoitteen yksilöinnin kautta ei arvioida tulevan muutoksia. Sopimuksiin sisältyvät
takuut ovat ns. tavanomaisia takuita jotka eivät ole erillisiä suoritevelvoitteita.
3. Transaktiohinnan määrittämisen osalta sopimuksen ehtoja on analysoitu alennuksien,
vuosibonusten ym. asiakashyvityksien osalta. Joiltain osin käsittelytavat voivat edellyttää
tarkentamista. Analysointi on käynnissä.
4. Tuloutushetken määrittämiseen liittyen on analysoitu sopimusten toimitusehtoja,
sopimuksiin liittyviä palautusoikeuksia sekä ns. laskuta- ja pidä –järjestelyitä.
Analysoinnin seurauksena toimitusehtojen käyttöä uusissa sopimuksissa on selkiytetty ja
yhtenäistetty jo nykyisessä toiminnassa, mutta muutoin ei tuloutushetken määrittämiseen
arvioida tulevan merkittävää muutosta.
IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (Annual Improvements to IFRSs), muutoskokoelma 2014–
2016. Muutokset koskevat kolmea standardia, joista IFRS 12 standardia koskevat muutokset ovat
voimassa 1.1.2017 alkaen.



Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut olennaista vaikutusta raportoituun tulokseen tai taloudelliseen
asemaan. IFRS 15 standardilla ei oleteta olevan merkittäviä vaikutuksia raportoitavaan tulokseen tai
taloudelliseen asemaan.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Kaikki markkina-alueet huomioiden konsernin suurimman asiakaskonsernin osuus liikevaihdosta oli 22,1 % ja
toiseksi suurimman 10,8 %. Muiden yksittäisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta oli alle 10 %.

Muut tuotot

Muut kulut

Aineellisten hyödykkeiden muutokset

Muut vuokrasopimukset

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Investointisitoumukset
Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 30.6.2017 olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,0
miljoonaa euroa 30.6.2016).
Voimassa olevat johdannaissopimukset

Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt, Reka-konserniin kuuluvat muut yhtiöt, hallituksen jäsenet,
konsernin johtoryhmä, joka koostuu toimitusjohtajasta ja talousjohtajasta sekä yritykset, joilla on omistuksellinen
yhteys yhtiön määräysvaltaa käyttävän omistajan kautta tai jotka johdon tai hallituksen jäsenten kautta kuuluvat
lähipiiriyhtiöihin.
Neo Industrial Oyj ja sitä kautta Neo Industrial -konserni kuuluu Reka-konserniin. Reka Oy:n osuus Neo Industrial
Oyj:n osakepääomasta on 50,76 % ja äänivallasta 65,77 %.
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Liiketoimet Reka-konsernin kanssa

Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala on Reka Oy:n Keuruun tehtaissa vuokralaisena. Lisäksi Reka-konserniin
kuuluvassa alakonsernissa hyödynnetään Reka-konsernitasoisia talous- ja tukijärjestelmiä sekä näihin liittyviä
virtuaalipalvelin- ja lisenssiratkaisuja.Riihimäen tehtaassa ja osassa Keuruun tuotantolaitoksia vuokranantaja on

Reka-konsernin ulkopuolinen taho. Reka Kaapeli Oy:n on huomioinut vuokranantajan vaihtumiset Rekakonsernista konsernin ulkopuoliseksi tahoksi.
Liiketoimet Reka Eläkekassan kanssa

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa
Myynnit Nestor Cables Oy:lle 30.6.2017 olivat 9 tuhatta euroa (30.6.2016 15 tuhatta euroa) ja ostot 0 tuhatta
euroa (30.6.2016 0 tuhatta euroa). Saamisia ja velkoja ei ollut Nestor Cables Oy:n kanssa per 30.6.2017 eikä per
30.6.2016.

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa

Muu lähipiiri koostuu yrityksistä, joilla on omistuksellinen yhteys yhtiön määräysvaltaa käyttävän omistajan kautta
tai jotka johdon tai hallituksen jäsenten kautta kuuluvat lähipiiriyhtiöihin. Konsernin talousjohtaja ei ole
työsuhteessa yhtiöön vaan hänen palkkionsa on käsitelty liiketapahtumissa muun lähipiirin kanssa, sisältyy
muihin ostoihin tilikaudella, yhteensä 36 tuhatta euroa (31.12.2016: 27).

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) %

=

Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut/
[Taseen loppusumma - pakolliset varaukset ja korottomat
velat] (keskimäärin)

x 100

IAS 19 oikaistu
Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus ilman
IAS 19 kirjausten vaikutuksia /
Taseen loppusumma - saadut ennakot ilman IAS 19
kirjausten vaikutuksia

x 100

Tulos/osake (EPS),
euroa

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos/
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)

Liiketulos

=

nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihdosta vähennetään ostokulut
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan
käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä
huomioidaan liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

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. 1) 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 päämarkkinaalueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

