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ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 13.11.2008

ELECSTER ‐KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ‐ 30.9.2008

YHTEENVETO

Tammi‐syyskuu:
‐ Liikevaihto 28,1 milj. euroa (1‐9/2007: 32,8 milj. euroa)
‐ Liikevoitto 2,3 milj. euroa (2,8 milj. euroa)
‐ Tulos/osake 0,35 euroa (0,42 euroa)

Heinä‐syyskuu:
‐ Liikevaihto 8,4 milj. euroa (7‐9/2007: 11,2 milj. euroa)
‐ Liikevoitto 0,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa)
‐ Tulos/osake 0,11 euroa (0,15 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Liiketoimintaympäristö on muuttunut yhä haastavammaksi kesän ja syksyn aikana.
Yhdysvalloista alkanut rahoituskriisi on levinnyt maailmanlaajuiseksi ja aiheuttanut
pankkimaailmaan vakavan luottamuspulan. Vaikutukset yritysten
toimintamahdollisuuksiin ja tulevaan käyttäytymiseen ovat vielä epäselvät.
Kiinan maitojauheskandaali pysäytti maitomarkkinat maassa. Toipuminen on kuitenkin
alkanut, viranomaiset ja meijerit tekevät lujasti työtä kuluttajien luottamuksen
palauttamiseksi. Elecster, täysin asiaan ulkopuolisena, on myös kärsinyt tästä
pysähdyksestä. Kiinan maitomarkkinoiden kehitykselle tämä kriisi oli vakava takaisku,
jonka vaikutukset näkyvät vielä pitkään. Meijereiden toiminta on hiljalleen
käynnistymässä ja odotamme tämän kriisin vaikutusten jäävän kuitenkin väliaikaisiksi
myös meidän Kiinan pakkausmateriaalitehtaamme toimintaan.
Pakkausmateriaalien raaka‐ainehinnat nousivat loppukesälle asti ja aiheuttivat
kustannuspaineita. Suoritettujen hinnankorotusten seuraukset näkyvät myynnin
volyymien pienentymisenä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi ‐ syyskuu oli 28,1 milj. euroa (1‐9/2007:
32,8 milj. euroa), missä laskua oli 14,3 %. Liikevoitto pieneni 2,3 milj. euroon edellisen
vuoden 2,8 milj. eurosta. Voitto ennen veroja oli 1,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 41,1 milj. euroa (37,6 milj.
euroa). Omavaraisuusaste oli 39,3 % (39,5 %). Korollinen vieras pääoma oli 18,4 milj.
euroa (15,4 milj. euroa). Korollisen vieraan pääoman kasvu johtuu pääosin Venäjän
pakkausmateriaalitehtaan koneinvestoinnin rahoituksesta.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 2,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 325 (316), josta ulkomailla 165 (158).
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Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 327 (322).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2008 vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja
myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä
tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,18 euroa
osakkeelta. Osinko on maksettu 29.4.2008.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jaakko Halosen, 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.

HALLITUKSELLE 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.

Osakkeet hankitaan 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 Suomen Arvopaperikeskuksen 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
1.5.2008 ‐ 30.4.2009 välisenä aikana.

HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A‐sarjan osakkeita. Hallitus
valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
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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 Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa 1.5.2008 ‐ 30.4.2009 välisenä aikana.

MUUTOS HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA

Pörssitiedotteella 26.9.2008 ilmoitettiin, että hallituksen jäsen Jaakko Halonen on
eronnut yhtiön hallituksesta sairauden vuoksi. Muut yhtiökokouksen valitsemat
hallituksen jäsenet jatkavat tehtävissään ja hallitus on yhtiöjärjestyksen mukaan
edelleen päätösvaltainen.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.9.2008 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
OMX Pohjoismaisessa Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana 6,10 euroa ja
alin 5,01 euroa kauden päätöskurssin ollessa 5,75. Katsauskauden aikana A‐ osakkeiden
vaihto oli 225.094 kpl (12,4 % 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.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ole ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen
kanssa.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden yleinen epävarmuus heijastuu myös meijerisektorille. Tämä ilmenee
maksuliikenteen hidastumisena ja investointipäätösten aikataulujen venymisenä. Kaikki
haluavat turvata maksuvalmiutensa näissä haastavissa oloissa. Pankkien luottamus
toisiinsa pitäisi palauttaa valtioiden välisin sopimuksin mahdollisimman nopeasti ja
luoda perusta maksuliikenteen ja investointien rahoituksen normalisoitumiselle.

Kireämpi talouden tilanne luo meille myös uusia mahdollisuuksia, koska kiinnostus
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edullisempaan pakkausmateriaaliin lisääntyy. Öljyn hinta on kokenut jyrkän laskun
kesän ja syksyn aikana ja taantumapelkojen myötä myös pakkausmateriaalien raaka‐
ainehinnat ovat jo laskeneet. Tämä hieman helpottaa muuten kiristyvässä
markkinatilanteessa. Pakkauskoneiden osalta tilanne on hyvin kaksijakoinen. Kiinnostus
tarjoamiamme ratkaisuja kohtaan on tällä hetkellä suurempaa kuin koskaan, mutta
huoli investointien rahoituksesta painaa. Tilausten peruuntumisia ei ole tullut, mutta
toimitusten siirtymisiä kyllä.

Vuoden viimeisen neljänneksen ja sitä kautta koko vuoden liikevaihtoon ja tulokseen
vaikuttaa merkittävästi toteutuvatko toimitukset sopimusten mukaisesti vielä tämän
vuoden puolella vai tuleeko siirtoja seuraavalle kaudelle. Tästä riskistä olemme
kertoneet myös erillisellä tiedotteella 26.9.2008. Yhtiö pitää ennallaan em.
tiedotteessa annetun vuotta 2008 koskevan ohjeistuksen.

Suurin riski tietysti liittyy pankkijärjestelmän toimimattomuuteen ja sen synnyttämään
yleiseen pelkoon maailmanlaajuisesta taantumasta. Tämä saattaa vaikuttaa
investointikysyntään ja heikentää yhtiön lähiajan markkinanäkymiä. Muilta osin
riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana huomattavia
muutoksia verrattuna 2007 tilinpäätöksessä esitettyyn tilanteeseen.

 
KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa     79/2008 79/2007 19/2008 19/2007 112/2007

LIIKEVAIHTO          8.367   11.181   28.096   32.785   42.154

Valmiiden ja keskeneräisten 
varastojen muutos      651      35      871      487      820
Valmistus omaan 
käyttöön               168      140    1.699      422      431
Liiketoiminnan 
muut tuotot             72       41      211      194      387
Materiaalit ja 
palvelut            4.923   6.173  16.565  19.309  24.428
Henkilöstökulut     2.008   1.942   6.935   6.334   9.117
Poistot ja 
arvonalentumiset      351     358   1.028     945   1.290
Liiketoiminnan 
muut kulut          1.355   1.860   4.023   4.471   5.268
LIIKEVOITTO            621      994    2.326    2.829    3.689

Rahoitustuotot 
ja kulut             101     223     471     577     800
TULOS ENNEN VEROJA     520      771    1.855    2.252    2.889

Tuloverot              49     134     414     475     678
TILIKAUDEN 
VOITTO/TAPPIO          470      637    1.441    1.777    2.211

TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
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Emoyhtiön 
osakkeenomistajille    414      574    1.323    1.581    1.970
Vähemmistölle           56       63      118      196      241

Tulos/osake           0,11     0,15     0,35     0,42     0,53

KONSERNITASE, IFRS
Tuhatta euroa        30.9.2008      30.9.2007       31.12.2007

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet        98            122              116
Aineelliset hyödykkeet  13.566         11.841           11.624
Muut osakkeet ja osuudet   419            418              418
Pitkäaikaiset saamiset   1.615          1.825            1.516
Laskennalliset verosaamiset 40            137               52
Pitkäaikaiset 
varat yhteensä          15.739         14.343           13.726

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihtoomaisuus         12.753         10.756           10.925
Myyntisaamiset ja 
muut saamiset            9.398          9.123            9.145
Tuloverosaaminen           366            406              445
Rahavarat                2.816          2.946            3.585
Lyhytaikaiset 
varat yhteensä          25.332         23.231           24.100

VASTAAVAA               41.071         37.574           37.826

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma              3.152          3.152            3.152
Ylikurssirahasto         4.239          4.239            4.239
Muut Rahastot               70             41               41
Muuntoerot                131           358             418
Kertyneet voittovarat    7.518          6.435            6.816
Vähemmistöosuus          1.017            966            1.011
Oma pääoma yhteensä     15.865         14.475           14.841

VIERAS PÄÄOMA  
Laskennallinen verovelka   414            326              345
Pitkäaikainen 
vieras pääoma           10.981          9.987            9.837
Lyhytaikainen 
vieras pääoma           13.811         12.786           12.803
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VASTATTAVAA             41.071         37.574           37.826

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa         19/2008       19/2007        112/2007

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto        1.441          1.777            2.212
Oikaisut tilikauden 
tulokseen                1.910          1.984            2.752
Käyttöpääoman muutos    2.073           352           1.051
Maksetut korot ja muut 
rahoituserät              589           599             956
Saadut korot               124            110              153
Maksetut verot            495           754             953
Liiketoiminnan rahavirta   318          2.166            2.157

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin 
ja aineettomiin 
hyödykkeisiin           2.567           814           1.039
Käyttöomaisuuden myynti     52             35               74
Pitkäaikaisten 
saamisten muutos            32             10               21
Investointien rahavirta 
yhteensä                2.483           769             944

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten 
lainojen muutos            911         1.408           1.208
Lyhytaikaisten 
lainojen muutos          1.183            59              688
Maksetut osingot          687           649             749
Rahoituksen rahavirta    1.407         2.116           1.269

Rahavarojen muutos        758           719              56

Rahavarat kauden alussa  3.586          3.704            3.704
Rahavarojen kurssi
muutosten vaikutus         12            39              62
Rahavarat kauden lopussa 2.816          2.946            3.586



24.8.2015 Elecster Oyj, Pörssitiedote 13.11.2008

http://elecster.fi/docs/13_11_2008.htm 7/9

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Tuhatta  Osake Yli  Muut   Muun  Voit  Yh    Vä  Yh
euroa    pääoma kurs rahas toerot tova  teensä hem teensä
                sira tot           rat           mis
                hasto                             tö
                                                  osuus

OMA PÄÄOMA 
1.1.2008  3.152 4.239   41    418  6.816  13.830 1.011 14.841
Muuntoeron 
muutos                   4     287     79     370          370
Siirrot erien 
välillä                 25            25       0            0
Tilikauden 
voitto                              1.323   1.323   117  1.440
Osingonjako                          675    675  111   786
OMA PÄÄOMA
30.9.2008 3.152 4.239   70    131  7.518  14.848 1.017 15.865

Tuhatta  Osake Yli  Muut   Muun  Voit  Yh    Vä  Yh
euroa    pääoma kurs rahas toerot tova  teensä hem teensä
                sira tot           rat           mis
                hasto                             tö
                                                  osuus

OMA PÄÄOMA 
1.1.2007  3.152 4.239    42  315   5.611  12.729   881 13.611
Muuntoeron 
muutos                   1   43    120    164         164
Tilikauden 
voitto                              1.581   1.581   196  1.777
Osingonjako                          637    637  112   749
OMA PÄÄOMA
30.9.2007 3.152 4.239    41  358   6.435  13.509   966 14.475

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa       30.9.2008        30.9.2007      31.12.2007
Omasta puolesta 
annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset  4.552            4.881           4.552
Yrityskiinnitykset     10.628            8.628           8.628
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Tytär ja muiden konserniyhtiöiden 
puolesta annetut vakuudet
Takaukset                 574              300               0
Muiden puolesta
Takaukset                  20              295              20

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa        19/2008         19/2007       112/2007

Liikevaihto            28.096           32.785          42.154
Liikevaihdon kasvu, %   14,3             15,0             4,7
Liikevoitto             2.326            2.829           3.689
% liikevaihdosta          8,3              8,6             8,8
Tulos ennen veroja      1.855            2.252           2.889
% liikevaihdosta          6,6              6,9             6,9
Tilikauden tulos (emoyhtiön 
osakkeenomistajille)    1.323            1.581           1.970
% liikevaihdosta          4,7              4,8             4,7

Oman pääoman tuotto, %   12,5             16,9            15,5
Sijoitetun pääoman 
tuotto, %                10,5             13,1            12,6
Korollinen vieras 
pääoma                 18.425           15.426          16.274
Rahavarat               2.816            2.946           3.585
Nettovelkaantumisaste, % 98,4             86,2            85,5
Omavaraisuusaste, %      39,3             39,5            40,0
Taseen loppusumma      41.071           37.574          37.826

Bruttoinvestoinnit      2.646              645           1.035
Tilauskanta             6.351            5.280           7.031

Tulos/osake, euroa       0,35             0,42            0,53
Oma Pääoma/osake, euroa  3,96             3,60            3,69

Osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä           3.748.116        3.748.116       3.748.116

Konsernin 
vastuusitoumukset      15.774           14.104          13.199

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q3/08   Q2/08   Q1/08   Q4/07   Q3/07  Q2/07   Q1/07
Liikevaihto   8.367   8.752  10.977   9.369  11.181 11.351  10.253
Liikevoitto     621     441   1.264     860     994    728   1.107



24.8.2015 Elecster Oyj, Pörssitiedote 13.11.2008

http://elecster.fi/docs/13_11_2008.htm 9/9

Liikevoitto, %  7,4     5,0    11,5     9,2     8,9    6,4    10,8
Kauden tulos    414     168     741     389     574    347     659
Tulos/osake, 
euroa          0,11    0,04    0,20    0,11    0,15   0,09    0,18

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 2007 tilinpäätöksen
kanssa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot 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 tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 julkaistaan julkistetaan 19.2.2009.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358
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