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Valuuttakurssimuutokset rasittivat tulosta 
 
YHTEENVETO 
 

− Liikevaihto 11,8 MEUR (1-3/2013: 12,3 MEUR) 
− Liikevoitto 0,7 MEUR (1,1 MEUR) 
− Tulos ennen veroja 0,4 MEUR (1,0 MEUR) 
− Tulos/osake 0,08 EUR (0,19 EUR) 
− Omavaraisuusaste 48,8 % (48,2 %) 

 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Muutokset toimintaympäristössämme ovat olleet viime isen vuoden aikana 
rajuja, Ukrainan kriisin vaikutukset niistä tuoreim pana. Reunavaluut-
tojen valuuttakurssit romahtivat vuosi sitten touko kuussa. Heilahtelut 
ovat hiljalleen tasaantuneet, mutta ovat aiheuttane et epävarmuutta 
markkinoilla. Investointipäätöksiin näillä on aina hidastava vaikutus, 
koska aluksi odotetaan oman valuutan uuden tason va kiintumista. Eri-
tyisesti tämä on vaikuttanut meidän Venäjän ja Inti an kauppaamme. In-
tiassa odotetaan parlamenttivaalien tulosta 16.5 ja  uuden hallituksen 
linjauksia talouspolitiikassa. Ilmapiiri on odottav a vallanvaihdoksel-
le ja myös talouskasvun nopeutumiselle. Venäjän til anteen kehitystä on 
vaikea arvioida, mutta uskomme tilanteen rauhoittuv an. Muilla markki-
noilla tilanne on ollut vakaa.    
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA 
 
Konsernin tammi-maaliskuun 2014 liikevaihto oli 11, 8 milj. euroa (12,3 
milj. euroa) Liikevaihto pieneni 4,1 % edelliseen v uoteen verrattuna. 
Katsauskauden liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa), eli 
5,9 % (8,6 %) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja o li 0,4 milj. euroa 
(1,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,08 eu roa (0,19 euroa). 
 
Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopus sa 43,1 milj. euroa 
(45,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 48,8 % (48 ,2 %). Konsernin 
korollinen vieras pääoma oli 16,0 milj. euroa (17,0  milj. euroa). 
 
Teollisuustuotesegmentissä pakkausmateriaalitoimitu sten määrä kasvoi 
vertailuvuodesta, konetoimitusten määrä sen sijaan jäi vertailuvuotta 
alhaisemmalle tasolle. Kannattavuutta rasitti konet oimitusten vähene-
misen lisäksi pakkausmateriaalien raaka-ainehintoje n nousu vertai-
luajankohdasta. 
 
Yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän heikkene misen vuoksi kulut-
tajatuote -segmentin liikevaihto ja kannattavuus jä ivät edellisvuotta 
alemmalle tasolle.  



  

 
Muut toiminnot –segmentin tarjoamien alihankintapal veluiden kysyntä on 
jatkunut alhaisella tasolla. Segmentin liikevaihto ja tulos jäivät 
vertailuvuodesta. 
 
INVESTOINNIT 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,8 miljoonaa e uroa (0,6). 
  
HENKILÖSTÖ 
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 338 (337), j osta ulkomailla 186 
(180). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä  oli 336 (339). 
 
YHTIÖKOKOUS  
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 va hvisti vuoden 2013 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä  toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti , että osinkoa jae-
taan 0,26 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 7 .5.2014. 
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Ja rmo Halosen, Jukka 
Halosen ja Hilkka Tuorin. Hallitus valitsi järjestä ytymiskokouksessaan 
Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana. 
 
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudellee n Jukka Lahdenpää, 
KHT ja Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajaksi va littiin KHT-yhteisö 
Moore Stephens Rewinet Oy Ab. 
 
VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 24.4.2014 PÄÄTETYT H ALLITUKSEN 
VALTUUTUKSET 
 
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämää n omien osakkeiden 
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Val tuutus koskee enin-
tään 180.000 yhtiön A-osaketta. 
 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen ke hittämiseksi, käy-
tettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoiss a tai muissa jär-
jestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tyt äryhtiöiden avain-
henkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista ta i muutoin edelleen 
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
 
Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetä än yhtiön vapaata 
omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentäv ät yhtiön voitonja-
kokelpoisia varoja. 
 
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin jär jestämässä julki-
sessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähi mmäishinta on osak-
keen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkise ssa kaupankäynnissä 
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloai kana. Osakkeiden 
hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesää nnön ja Euroclear 
Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuaj assa. Kun A-sarjan 



  

osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankä ynnissä, hankinta 
tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnat tu hankinta). 
Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 1 0 prosenttia yhtiön 
koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden  tuottamasta ääni-
määrästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää  vaikutusta osak-
keenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä . 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimise n ehdoista. Valtuu-
tus on voimassa 1.5.2014 – 30.4.2015 välisenä aikan a.  

 
Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämää n omien osakkeiden 
luovuttamisesta.  
 
Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappalett a A-sarjan osakkei-
ta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenell e ja missä järjes-
tyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi p äättää omien osak-
keiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa , jossa osakkeen-
omistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jo s poikkeamiseen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön p ääomarakenteen ke-
hittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiss a järjestelyissä 
vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä  osana yhtiön tai 
sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjes telmien toteutta-
mista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana talou dellisena syynä. 
 
Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetke n mukaiseen käypään 
arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin  järjestämässä jul-
kisessa kaupankäynnissä.  
 
Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen mui sta ehdoista. Val-
tuutus on voimassa 1.5.2014 – 30.4.2015 välisenä ai kana. 
 
OSAKKEET 
Elecster Oyj:n osakepääoma 31.3.2014 oli 3.151.939, 29 euroa ja osak-
keiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoto n. 
 
Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-s arja ja A-sarja. A-
osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. O sakkeen ylin kurssi 
katsauskauden aikana oli 6,50 euroa ja alin 5,65 eu roa. Katsauskauden 
päättyessä kurssi oli 5,96 euroa. Katsauskauden aik ana A-osakkeiden 
vaihto oli 85 308 kpl (4,7 % A-osakkeiden määrästä) . 
 
Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita. 
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltu utuksia eikä val-
tuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeel le laskemiseen. 
 
Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituk sia. 
 
 
 
 
 
 



  

NÄKYMÄT SEKÄ LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Maailmantalouden, erityisesti kehittyvien maiden, k ehityksellä on suo-
ra vaikutus Elecsterin liiketoimintaan ja kannattav uuteen. Konsernin 
liikevaihdosta yli 90 % tulee ulkomaisista toiminno ista. Globaali ta-
louskasvun hiipuminen hidastaa investointipäätösten  tekoa. Tämä, yh-
dessä heikon valuuttakurssikehityksen kanssa, saatt aa vaikuttaa liike-
vaihdon ja tuloksen kehitykseen negatiivisesti. 
 
Elecsterin toiminnassa Venäjän liiketoiminnalla on merkittävä asema. 
Viimeaikainen Ukrainan kriisiin liittyvä tilanne on  hidastanut Venäjän 
talouskasvua ja luonut epävarmuutta markkinoille. S amalla Venäjän rup-
la on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana painunut  euroon nähden en-
nätyksellisen alhaiselle tasolle. Elecsterin Venäjä n liiketoiminnasta 
merkittävä osa tapahtuu rupla-alueen sisällä. Tästä  huolimatta tapah-
tumilla on ollut ja saattaa jatkossakin olla haital lista vaikutusta 
kysyntään, liikevaihdon toteutumiseen ja tuloskehit ykseen. 
 
Elecsterin muut riskit ja epävarmuustekijät liittyv ät pääosin öljypoh-
jaisten raaka-aineiden nopeisiin hinnanvaihteluihin . Kannattavuuteen 
vaikuttaa se, miten raaka-ainehintojen muutokset on nistutaan siirtä-
mään lopputuotteen hintoihin. 
 
Muilta osin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ol e tapahtunut kat-
sauskauden aikana merkittäviä muutoksia verrattuna 2013 tilinpäätök-
sessä esitettyyn tilanteeseen. Keskeiset riskit ilm enevät vuoden 2013 
tilinpäätöksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätök sen liitetiedoista. 
 
Taloudellinen ohjeistus (ennallaan) 
Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen 
tuloksen paranevan maltillisesti edelliseen vuoteen  verrattuna. 
 
Kyselyjen ja tarjousten määrä on säilynyt hyvällä t asolla ja edelly-
tykset asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ova t olemassa. Yleinen 
poliittinen levottomuus voi kuitenkin aiheuttaa asi akkaiden investoin-
tipäätösten lykkäämistä, minkä seurauksena osa tavo itelluista kaupois-
ta voi siirtyä seuraavalle tilikaudelle. Mahdollist en Venäjälle ase-
tettavien talouspakotteiden laajeneminen voi muodos tua tulevaisuudessa 
riskitekijäksi toiminnalle ja sen kannattavuudelle.  



  

        
KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuhatta euroa 1-3/2014  1-3/2013  1-12/2013  
    
LIIKEVAIHTO 11.827  12.333  45.349  
    
Valmiiden ja keskeneräis-
ten varastojen muutos 

-842  -469  -313  

Valmistus omaan käyttöön 84   149  
Liiketoiminnan muut tuotot  83 64 312  
Materiaalit ja palvelut -5.324  -5.446  -22.403  
Henkilöstökulut -2.546  -2.585  -10.369  
Poistot ja arvonalentumi-
set 

-493  -443  -1.880  

Liiketoiminnan muut kulut -2.095  -2.390  -7.314  
LIIKEVOITTO 694  1.063  3.531  
    
Rahoitustuotot ja –kulut -299  -88  -678  
TULOS ENNEN VEROJA 395 975  2.853  
    
Tuloverot -96  -221  -558  
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 299  754  2.295  
    
TILIKAUDEN TULOKSEN 
JAKAUTUMINEN 

   

Emoyhtiön osakkeenomista-
jille 

303  714  2.245  

Määräysvallattomille omis-
tajille 

-5  40 50 

    
Tulos/osake 0,08  0,19  0,60  



  

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILIKAUDEN TULOS 299  754  2.295  
    
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:    
Ulkomaiseen yksikköön 
liittyvät muuntoerot 

-631  217  -792  

Rahavirran suojaus -2  4 26 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ 

-334  975  1.529  

    
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN 
JAKAUTUMINEN 

   

Emoyhtiön osakkeenomista-
jille 

-329  935  1.479  

Määräysvallattomille omis-
tajille 

-5  40 49 



  

KONSERNITASE, IFRS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuhatta euroa 31.3.2014  31.3.2013  31.12.2013  
    
VASTAAVAA    
    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat oikeudet 187  136  152  
Aineelliset hyödykkeet 11.967  12.450  12.102  
Muut osakkeet ja osuudet 420  420  420  
Pitkäaikaiset saamiset 362  1.152  583  
Laskennalliset verosaami-
set 

188  229  185  

Pitkäaikaiset varat yh-
teensä 

13.124  14.387  13.441  

    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 14.587  14.599  14.728  
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

10.226  10.821  9.373  

Tuloverosaaminen 340  171  298  
Rahavarat 4.877  5.151  5.411  
Lyhytaikaiset varat yh-
teensä 

30.030  30.741  29.809  

    
VASTAAVAA 43.154  45.128  43.251  
    
    
VASTATTAVAA    
    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 3.152  3.152  3.152  
Ylikurssirahasto 4.239  4.239  4.239  
Arvonmuutosrahasto -38  -59  -36  
Muut Rahastot 89  97 92 
Muuntoerot 43  547  217  
Kertyneet voittovarat 12.306  12.536  12.456  
Määräysvallattomat omis-
tajat 

1.058  1.083  1.063  

Oma pääoma yhteensä 20.849  21.595  21.183  
    
VIERAS PÄÄOMA    
Laskennallinen verovelka 417  564  450  
Pitkäaikainen vieras pää-
oma 

7.965  10.487  8.148  

Lyhytaikainen vieras pää-
oma 

13.923  12.483  13.470  

    
VASTATTAVAA 43.154  45.128  43.251  



  

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuhatta euroa 1-3/2014  1-3/2013  1-12/2013  
    
Liiketoiminnan rahavirta    
    
Tilikauden voitto 298  754  2.295  
Oikaisut tilikauden tulokseen 889  749  3.108  
Käyttöpääoman muutos -80  607  1.453  
Maksetut korot ja muut rahoi-
tuserät 

-143  -115  -608  

Saadut korot  44  50 271  
Maksetut verot -180  -245  -841  
Liiketoiminnan rahavirta 828  1.800  5.678  
    
Investointien rahavirta    
    
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin 

-766  -630  
 

-2.293  

Käyttöomaisuuden myynti 0  11 11 
Pitkäaikaisten saamisten muutos  0 20 55 
Investointien rahavirta yhteen-
sä 

-766  -599  -2.227  

    
Rahoituksen rahavirta    
    
Pitkäaikaisten lainojen muutos -293  1.568  -636  
Lyhytaikaisten lainojen muutos -94  -1.777  -315  
Maksetut osingot 0  0 -965  
Rahoituksen rahavirta -387  -209  -1.916  
    
Rahavarojen muutos -325  992  1.535  
    
Rahavarat kauden alussa 5.411  4.134  4.134  
Rahavarojen kurssimuutosten 
vaikutus 

-209  25 -258  

Rahavarat kauden lopussa 4.877  5.151  5.411  



  

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 
a. Osakepääoma 
b. Ylikurssirahasto 
c. Arvonmuutosrahasto 
d. Muut rahastot 
e. Muuntoerot 
f. Voittovarat 
g. Yhteensä 
h. Määräysvallattomille omistajille 
i. Yhteensä 
 

 

 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 
 
Tuhatta euroa 31.3.2014  31.3.2013  31.12.2013  
Omasta puolesta annetut va-
kuudet 

   

Kiinteistökiinnitykset 6.946  6.388  7.013  
Yrityskiinnitykset 11.133  11.133  11.133  
 

Tuhatta eu-
roa 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. 

          
OMA PÄÄOMA 
1.1.2014 

3.152  4.239  -36  92 217  12.456  20.120  1.063  21.183  

Kokonaistu-
los 

  -2  -3  -174  -150  -329  -5  -334  

OMA PÄÄOMA 
31.3.2014 

3.152  4.239  -38  89 43 12.306  19.791  1.058  20.849  

Tuhatta 
euroa 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. 

          
OMA PÄÄOMA 
1.1.2013 

3.152  4.239  -63  94 396  11.759  19.577  1.042  20.620  

Kokonais-
tulos 

  4 3 151  777  935  40 975  

OMA PÄÄOMA 
31.3.2013 

3.152  4.239  -59  97 547  12.536  20.512  1.083  21.595  



  

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN 
 

Tuhatta eu-
roa 

Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 

Liikevaihto 11.827  11.222  10.989  10.805  12.333  
Liikevoitto 694  439  1.236  793  1.063  
Liikevoitto, 
%  

5,9  3,9  11,2  7,3  8,6  

Kauden tulos  303  264  871  394  714  
Tulos/osake, 
euroa 

0,08  0,07  0,23  0,11  0,19  

 

Tuhatta euroa 1-3/2014  1-3/2013  1-12/2013  
    
Liikevaihto 11.827  12.333  45.349  
Liikevaihdon kasvu, % -4,1  20,1  3,4  
Liikevoitto 694  1.063  3.531  
% liikevaihdosta 5,9  8,6  7,8  
Tulos ennen veroja 395  975  2.853  
% liikevaihdosta 3,3  7,9  6,3  
Tilikauden tulos (emoyhti-
ön osakkeenomistajille) 

303  714  2.245  

% liikevaihdosta 2,6  5,8  4,9  
    
Oman pääoman tuotto, % 5,7  14,3  11,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, 
% 

8,6  12,5  10,6  

Korollinen vieras pääoma 16.003  16.952  16.324  
Rahavarat 4.877  5.151  5.411  
Nettovelkaantumisaste, % 53,4  54,6  51,5  
Omavaraisuusaste, % 48,8  48,2  49,7  
Taseen loppusumma 43.154  45.128  43.251  
    
Bruttoinvestoinnit 832  641  2.262  
Tilauskanta 5.902  6.393  7.306  
    
Tulos/osake, euroa 0,08  0,19  0,60  
Oma Pääoma/osake, euroa 5,28  5,47  5,37  
    
Osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä 

3.748.116  3.748.116  3.748.116  

    
Konsernin vastuusitoumuk-
set 

18.079  17.521  18.146  



  

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standa rdien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia 
IAS 34 Osavuosikatsaukset–standardin vaatimuksia.  
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnusl ukujen laskentape-
riaatteet ovat yhtenevät vuoden 2013 tilinpäätöksen  kanssa. Tunnuslu-
kujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2013  sivulta 39. 
 
Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustu-
vat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tila sta ja kehittymi-
sestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittäv ästi johtuen muu-
toksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkino illa tai lainsää-
dännössä.  
 
Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksi ttäisten lukujen 
summat saattavat poiketa loppusummasta. 
 
Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.6.2014  julkaistaan 
14.8.2014. 
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 040 0 732 358 
 
 
ELECSTER OYJ 
Hallitus 
 
 
 
JAKELU 
Nasdaq OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.elecster.fi  
 
 


