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ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2010

ELECSTER ‐KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2010

Alkuvuosi odotusten mukainen

YHTEENVETO

‐ Liikevaihto 8,3 MEUR (1‐3/2009: 8,6 MEUR)
‐ Liikevoitto 0,4 MEUR (0,6 MEUR)
‐ Tulos ennen veroja 0,4 MEUR (0,1 MEUR)
‐ Tulos/osake 0,09 EUR (0,02 EUR)
‐ Omavaraisuusaste 39,8 % (37,7 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Elecster Oyj:n näkökulmasta markkinatilanne on alkanut normalisoitua, aluekohtaisia eroja
on kuitenkin edelleen näkyvissä. Rahoituksen saatavuus on nyt parempi ja asiakkaiden
mahdollisuudet toteuttaa koneinvestointeja ovat helpottuneet.

Vuosi on kokonaisuutena käynnistynyt odotusten mukaisesti. Strategisesti tärkeitä, edellisen
tilikauden puolella toimitettuja, meijerilinjoja on asiakkaiden toimesta saatu
tuotantokäyttöön. Näiden referenssimerkitys voi olla suuri tulevia vuosia ajatellen.
Myynnissä on edelleen saatu myös kokonaan uusia päänavauksia uusissa maissa.

Pakkausmateriaalien osalta raaka‐aineiden hinnat ovat jatkaneet viime kesänä alkanutta
nousuaan ja luoneet paineita hinnoitteluun ja sitä kautta ryhmän kannattavuuteen.
Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt ennallaan.

Kuluttajatuotteet ‐segmentin puolella kehitys on ollut myönteistä. Pientä kasvua on tullut
sekä volyymin että tuloksen osalta. Muut ‐segmentissä, joka tarjoaa alihankintapalveluja, on
myös ollut nähtävissä piristymisen merkkejä. Jatkokehitys tietysti riippuu
alihankintapalveluja ostavien päämiesten kehityksestä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin tammi‐maaliskuun 2010 liikevaihto oli 8,3 milj. euroa (8,6 milj. euroa), missä
laskua oli 3,6 %.

Konsernin liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa), eli 5,4 % (6,5 %) liikevaihdosta.
Voitto ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa
(0,02).

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 42,4 milj. euroa (41,2 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 39,8 % (37,7 %). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 20,0 milj. euroa
(20,5 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,5).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 316 (323), josta ulkomailla 160 (163). Katsauskauden
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lopussa konsernin henkilömäärä oli 322 (322).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2010 vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja
myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä
tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,14 euroa
osakkeelta. Osinko on maksettu 3.5.2010.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jarmo Halosen, Jukka Halosen, Päivi Halosen
ja Olavi Leinon. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan
puheenjohtajana.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Jukka Lahdenpää, KHT ja Veikko Terho,
KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT‐yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 § muuttamiseksi hallituksen esityksen
mukaisesti.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 21.4.2010 PÄÄTETYT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A‐osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana
yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin
osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen
korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A‐sarjan
osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin
kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa
1.5.2010 – 30.4.2011 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A‐sarjan osakkeita. Hallitus
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valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden
käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien
toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka
määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa
1.5.2010 – 30.4.2011 välisenä aikana.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.3.2010 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä
3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K‐sarja ja A‐ sarja. A‐osake noteerataan
Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 4,50 euroa ja
alin 4,10 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 4,35 euroa. Katsauskauden aikana A‐
osakkeiden vaihto oli 141 459 kpl (7,8 % A‐ osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita.
Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja‐
tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Edellinen vuosi loi hyvää pohjaa UHT‐maitolinjojemme tulevaisuudelle. Useita tärkeitä
referenssitoimituksia toimitettiin ja ne on asiakkaiden toimesta saatu tuotantokäyttöön.
Asiakkaittemme onnistuminen uusien tuotteiden lanseerauksessa markkinoille on nyt
avainkysymys. UHT‐maito edullisessa, ympäristöystävällisessä pakkauksessa on uusi tuote
monissa näistä maista. Miten tuotteet kiertävät kaupasta ulos, sen ratkaisevat kuluttajat ja
päättävät lopulta eri järjestelmien välisen menestyksen. Me uskomme lujasti oman
järjestelmämme mahdollisuuksiin. Pakkausmateriaalien osalta hintapaineet jatkuvat ja työtä
tuottavuuden parantamiseksi on tehostettava.

Kuluttajatuote –segmentin osalta odotamme edelleen pientä kasvua niin volyymin kuin
tuloksenkin osalta. Muut ‐segmentissä piristymisen merkkejä markkinoilla on nähtävissä,
signaalit ovat kuitenkin vielä ohuita.

Kokonaisuutena odotamme saavuttavamme koko vuodelle asetetut tavoitteet pienestä
kasvusta niin liikevaihdossa kuin tuloksessakin.

Euron kurssin viimeaikainen heikentyminen Kreikan talousvaikeuksien painamana on
parantanut hintakilpailukykyämme markkinoilla. Toisaalta siihen liittyy myös
pankkijärjestelmää koskeva riskitekijä, jos sama kehitys leviää Euroopan reunavaltioiden
talouksiin. Epävarmuustekijänä on myös raaka‐aineiden hintakehitys, erityisesti nopeat
hintamuutokset ovat vaikeita siirtää myyntihintoihin.
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Muilta osin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana
merkittäviä muutoksia verrattuna 2009 tilinpäätöksessä esitettyyn tilanteeseen.

 
KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa             13/2010    13/2009       112/2009

LIIKEVAIHTO                  8.293       8.601          35.540

Valmiiden ja keskeneräisten 
varastojen muutos              605        365            923
Valmistus omaan käyttöön        39         177             447
Liiketoiminnan muut tuotot      32          32             207
Materiaalit ja palvelut     4.276      3.838         16.620
Henkilöstökulut             2.290      2.272          8.880
Poistot ja arvonalentumiset   406        372          1.511
Liiketoiminnan muut kulut   1.552      1.404          5.983
LIIKEVOITTO                    445         559           2.277

Rahoitustuotot ja –kulut        2        420            799
TULOS ENNEN VEROJA             443         139           1.478

Tuloverot                     150         37            359
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO       293         102           1.119

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille  347          93           1.223
Määräysvallattomille 
omistajille                    54           9            104

Tulos/osake                   0,09        0,02            0,33

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS
TILIKAUDEN TULOS               293         102           1.119

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön 
liittyvät muuntoerot           537         52            268
TILIKAUDEN LAAJA 
TULOS YHTEENSÄ                 830          50             851

TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille  884          41             955
Määräysvallattomille 
omistajille                    53           9            104

KONSERNITASE, IFRS
Tuhatta euroa            31.3.2010   31.3.2009      31.12.2009

VASTAAVAA
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PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet            68          87              69
Aineelliset hyödykkeet      13.702      13.859          13.576
Muut osakkeet ja osuudet       420         419             420
Pitkäaikaiset saamiset       1.868       2.092           1.657
Laskennalliset verosaamiset    406         322             362
Pitkäaikaiset varat 
yhteensä                    16.463      16.779          16.084

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihtoomaisuus             11.863      11.848          10.911
Myyntisaamiset ja 
muut saamiset               10.838       9.066           9.738
Tuloverosaaminen               268         118             241
Rahavarat                    2.973       3.419           3.656
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä                    25.942      24.451          24.547

VASTAAVAA                   42.405      41.230          40.631

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                  3.152       3.152           3.152
Ylikurssirahasto             4.239       4.239           4.239
Muut Rahastot                   74          77              69
Muuntoerot                     34        170            393
Kertyneet voittovarat        8.349       7.060           7.829
Määräysvallattomat omistajat   900       1.067             954
Oma pääoma yhteensä         16.680      15.425          15.850

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka       469         439             449
Pitkäaikainen vieras pääoma 12.934      10.689          11.450
Lyhytaikainen vieras pääoma 12.322      14.677          12.881

VASTATTAVAA                 42.405      41.230          40.631

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa             13/2010    13/2009       112/2009

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto              293         102           1.119
Oikaisut tilikauden tulokseen  590         829           2.668
Käyttöpääoman muutos        2.059        580             507
Maksetut korot ja muut 
rahoituserät                   97        193            839
Saadut korot                    82          28             136
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Maksetut verot                136         87            568
Liiketoiminnan rahavirta    1.327          99           3.023

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin     44        541          1.608
Käyttöomaisuuden myynti          0          12              17
Pitkäaikaisten saamisten muutos 17           8              51
Investointien rahavirta 
yhteensä                       27        521          1.540

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten 
lainojen muutos              1.739          65           1.306
Lyhytaikaisten 
lainojen muutos               901         603          1.913
Maksetut osingot                 0           0            374
Rahoituksen rahavirta          838         668            981

Rahavarojen muutos            516         246             502

Rahavarat kauden alussa      3.656       3.289           3.289
Rahavarojen kurssimuutosten 
vaikutus                      167        116            135
Rahavarat kauden lopussa     2.973       3.419           3.656

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Tuhatta   Osake   Yli    Muut   Muun   Voit  Yh    Määrä  Yh
euroa     pääoma   kurs   rahas toerot  tova  teensä ysval  teensä
                   sira   tot            rat           latto
                   hasto                                mille
                                                        omis  
                                                        tajil
                                                        le
OMA PÄÄOMA 
1.1.2010   3.152  4.239      69    393  7.829  14.896    954   15.850
Kokonaistulos                 5     360    519     884    53      830
OMA PÄÄOMA
31.3.2010  3.152  4.239      74     34  8.349  15.780    900   16.680

Tuhatta   Osake   Yli    Muut   Muun   Voit  Yh    Määrä  Yh
euroa     pääoma   kurs   rahas toerot  tova  teensä ysval  teensä
                   sira   tot            rat           latto
                   hasto                                mille
                                                        omis  
                                                        tajil
                                                        le
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OMA PÄÄOMA 
1.1.2009   3.152  4.239      72     210  7.063  14.316 1.058   15.374
Kokonaistulos                 5       40     3      42     9       51
OMA PÄÄOMA
31.3.2009  3.152  4.239      77     170  7.060  14.358 1.067   15.425

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa             31.3.2010   31.3.2009     31.12.2009
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset        5.383       5.383          5.383
Yrityskiinnitykset           11.133      10.628         11.133
Tytäryhtiöiden puolesta
Takaukset                       600         600            300

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa               13/2010   13/2009       112/2009

Liikevaihto                    8.293      8.601          35.540
Liikevaihdon kasvu, %           3,6      21,6            3,7
Liikevoitto                      445        559           2.277
% liikevaihdosta                 5,4        6,5             6,4
Tulos ennen veroja               443        139           1.478
% liikevaihdosta                 5,3        1,6             4,2
Tilikauden tulos 
(emoyhtiön osakkeenomistajille)  347         93           1.223
% liikevaihdosta                 4,2        1,1             3,4

Oman pääoman tuotto, %           7,2        2,7             7,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %     6,5        7,0             7,2
Korollinen vieras pääoma      20.033     20.502          19.070
Rahavarat                      2.973      3.419           3.656
Nettovelkaantumisaste, %       102,3      110,8            97,2
Omavaraisuusaste, %             39,8       37,7            39,3
Taseen loppusumma             42.405     41.230          40.631

Bruttoinvestoinnit               143        451           2.081
Tilauskanta                    6.049      7.173           5.267

Tulos/osake, euroa              0,09       0,02            0,33
Oma Pääoma/osake, euroa         4,21       3,83            3,97

Osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä                  3.748.116  3.748.116       3.748.116

Konsernin vastuusitoumukset   17.116     16.611          16.816
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LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa      Q1/10    Q4/09    Q3/09    Q2/09      Q1/09
Liikevaihto        8.293    9.330    8.418    9.191      8.601
Liikevoitto          445      242      777      698        559
Liikevoitto, %       5,4      2,6      9,2      7,6        6,5
Kauden tulos         347       98      563      469         93
Tulos/osake, euroa  0,09     0,03     0,15     0,13       0,02

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS‐standardien kirjaamis‐ ja arvostusperiaatteita,
mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin
vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet
ovat yhtenevät vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät
vuosikertomuksen 2009 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat
erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai
lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat
poiketa loppusummasta.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.6.2010 julkaistaan 19.8.2010.

Lisätiedot: Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen, 
puh. 0201 541 297

ELECSTER OYJ
Hallitus

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi
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