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ELECSTER OYJ, OSAVUOSIKATSAUS 19.8.2010 

ELECSTER ‐KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ‐ 30.6.2010

Elecster tavoitevauhdissaan 

Yhteenveto luvuista

Tammi‐kesäkuu:
‐ Liikevaihto 17,9 MEUR (1‐6/2009: 17,8 MEUR)
‐ Liikevoitto 1,2 MEUR (1,3 MEUR)
‐ Tulos ennen veroja 1,1 MEUR (0,7 MEUR)
‐ Tulos/osake 0,20 EUR (0,15 EUR)
‐ Omavaraisuusaste 40,3 % (38,2 %)

Huhti‐kesäkuu:
‐ Liikevaihto 9,7 MEUR (4‐6/2009: 9,2 MEUR)
‐ Liikevoitto 0,7 MEUR (0,7 MEUR)
‐ Tulos ennen veroja 0,7 MEUR (0,5 MEUR)
‐ Tulos/osake 0,11 EUR (0,13 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Talouden kehitys vaihtelee Elecsterin markkina‐alueilla suuresti. Useissa maissa talous toimii
jo aivan normaalisti, mutta toisissa on vielä suurta epävarmuutta liittyen tulevaan
kehitykseen. Epävarmuus yleensäkin, varsinkin investointitavaroiden osalta, vaikuttaa
päätösten hidastajana. Talouden kasvuvauhti elvytystoimien vähentyessä on vielä
maailmanlaajuisesti kysymysmerkki. Yleinen talouden kehitys kussakin maassa vaikuttaa
meidän toimintaamme, mutta markkina‐alueemme laajuus tasaa näitä vaihteluja.

Kuluttajatuotteet ‐segmentissä tapahtui selvää elpymistä ja se oli ensimmäisen
puolivuotiskauden selvä etenijä. Muut ‐segmentissä oli nähtävissä myös kysynnän piristymistä
ja segmentin volyymi pääsi taantuman jälkeen kasvuun. Teollisuustuotteiden osalta olimme
hieman jäljessä tavoitevauhdistamme. Kokonaisuutena ottaen etenimme ensimmäisellä
vuosipuoliskolla tavoitteidemme mukaisesti.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin liikevaihto tammi‐kesäkuussa oli 17,9 milj. euroa (1‐ 6/2009:17,8 milj. euroa),
jossa kasvua 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli
1,2 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,7 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,7
milj. euroa (0,7 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Konsernitaseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 42,8 milj. euroa (40,4 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 40,3 % (38,2 %). Korollinen vieras pääoma oli 19,6 milj. euroa (19,9
milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
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Liikevaihto (1000 €)       16/2010   16/2009    1–12/2009
Teollisuustuotteet           13.051     13.902       27.814
Kuluttajatuotteet             3.833      2.914        6.070
Muut                          1.373      1.016        1.768
Segmenttien välinen            312        40         112
Konserni yhteensä            17.945     17.792       35.540

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €)       16/2010   16/2009    112/2009
Teollisuustuotteet              588        941        1.741
Kuluttajatuotteet               685        323          725
Muut                           115        16         206
Segmenttien välinen              3          9           17
Konserni yhteensä             1.155      1.257        2.277

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €)       16/2010   16/2009    112/2009
Teollisuustuotteet           30.521     29.030       28.447
Kuluttajatuotteet             4.488      3.685        3.754
Muut                          3.838      3.646        3.590
Eliminoinnit                    89        98          98
Kohdistamaton                 4.017      4.130        4.937
Konserni yhteensä            42.775     40.393       40.631

Teollisuustuotteiden liikevaihto oli 13,1 milj. euroa. Liikevaihto laski 6,1 % vertailukaudesta
konetoimitusten ajoittumisten ja pakkausmateriaalitoimitusten kokonaisvolyymin laskun
ansiosta. Pakkausmateriaalien osalta raaka‐ainehintojen nousu heikensi ryhmän
kannattavuutta. Segmentin liikevoitolla mitattu kannattavuus oli 4,5 % (6,7 %).

Kuluttajatuote –segmentin liikevaihto kasvoi 2,9 milj. eurosta 3,8 milj. euroon kysynnän
elpymisen vuoksi. Liikevoitto kasvoi 0,3 milj. eurosta 0,7 milj. euroon. Suhteellinen
kannattavuus parani, liikevoitto oli 17,9 % (11,1 %).

Muut segmentin liikevaihto kääntyi jo nousuun, liikevaihdon ollessa 1,4 milj. euroa (1,0 milj.
euroa). Toimintaympäristön haasteellisuus näkyi edelleen kannattavuudessa. Liiketulos oli –
0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,7).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 322 (323), josta ulkomailla 162(163). Katsauskauden
lopussa konsernin henkilömäärä oli 328(327).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2010 vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja
myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä
tilikaudelta.
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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
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
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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 30.6.2010 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 4,64 euroa ja
alin 4,05 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 4,05 euroa. Katsauskauden aikana A‐
osakkeiden vaihto oli 187 298 kpl (10,3 % 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

Maailmantalouden kehitykseen liittyy vielä suuria epävarmuustekijöitä. Elvytystoimien
vähetessä kasvun vauhti on hiipumassa, jopa suunta on vielä epäselvä. Tämä asettaa myös
meille uhkatekijöitä, vaikka koemmekin oman alamme, elintarviketeollisuuden, olevan
vähemmän herkkä suhdanteille. Investoinneille epävarmuus on ainakin selvä hidaste.

Näkymä markkinoilla on meille kuitenkin varsin myönteinen. Investointeja maidonjalostuksen
alalla tehdään, uhkista huolimatta. Asemamme markkinoilla on parantunut viime vuosina
uusien referenssitoimitusten myötä. Uskommekin teollisuustuotteet ‐segmentin täyttävän
osansa koko vuoden tavoitteiden osalta. Pakkausmateriaalien raaka‐ainehintojen
kohoaminen muodostaa uhkatekijän tässä segmentissä.
Kuluttajatuote ‐segmentin osalta uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan myös
loppuvuonna. Muut –segmentti on alihankintapalveluja tarjoavana edelleen kovassa
puristuksessa, mutta odotamme pientä piristymistä edelliseen vuoteen verrattuna.

Säilytämme alkuperäisen tavoitteemme koko vuoden osalta, jossa ennakoimme pientä kasvua
niin liikevaihtoon kuin tulokseenkin.

Muilta osin riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana
merkittäviä muutoksia verrattuna 2009 tilinpäätöksessä esitettyyn tilanteeseen.

 
KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa     46/2010  46/2009  16/2010  16/2009  112/2009

LIIKEVAIHTO          9.651     9.191    17.945    17.792     35.540
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Valmiiden ja keskeneräisten 
varastojen muutos     291      625       314      991       923
Valmistus omaan 
käyttöön               276       108       315       285        447
Liiketoiminnan 
muut tuotot             35        71        68       103        207
Materiaalit ja 
palvelut            4.290    3.822    8.567    7.661    16.620
Henkilöstökulut     2.571    2.351    4.861    4.622     8.880
Poistot ja 
arvonalentumiset      415      373      821      744     1.511
Liiketoiminnan 
muut kulut          1.686    1.501    3.238    2.905     5.983
LIIKEVOITTO            710       698     1.155     1.257      2.277

Rahoitustuotot 
ja –kulut              48      170       50      591       799
TULOS ENNEN VEROJA     661       528     1.104       666      1.478

Tuloverot             262       79      411      115       359
TILIKAUDEN             400       449       693       551      1.119

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille    408       469       755       561      1.223
Vähemmistölle           9       20       62       10       104

Tulos/osake           0,11      0,13      0,20      0,15       0,33

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS
TILIKAUDEN TULOS       400       449       693       551      1.119

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön 
liittyvät muuntoerot   570      201     1.107      253       268
TILIKAUDEN LAAJA 
TULOS YHTEENSÄ         970       248     1.800       298        851

TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön 
osakkeenomistajille    978       267     1.862       308        955
Vähemmistölle           8       19       62       10       104

KONSERNITASE, IFRS
Tuhatta euroa        30.6.2010          30.6.2009        31.12.2009

VASTAAVAA

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet        66                 81                69
Aineelliset hyödykkeet  14.220             13.544            13.576
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Muut osakkeet ja osuudet   420                419               420
Pitkäaikaiset saamiset   1.980              2.397             1.657
Laskennalliset 
verosaamiset               291                336               362
Pitkäaikaiset varat 
yhteensä                16.977             16.777            16.084

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihtoomaisuus         12.249             11.230            10.911
Myyntisaamiset ja 
muut saamiset           10.477              9.297             9.738
Tuloverosaaminen           311                214               241
Rahavarat                2.759              2.874             3.656
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä                25.797             23.615            24.547

VASTAAVAA               42.775             40.392            40.631

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma              3.152              3.152             3.152
Ylikurssirahasto         4.239              4.239             4.239
Muut Rahastot               82                 71                69
Muuntoerot                 414               352              393
Kertyneet voittovarat    8.346              7.140             7.829
Vähemmistöosuus            892              1.047               954
Oma pääoma yhteensä     17.125             15.297            15.850

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka   464                420               449
Pitkäaikainen 
vieras pääoma           11.816             11.410            11.450
Lyhytaikainen 
vieras pääoma           13.370             13.265            12.881

VASTATTAVAA             42.775             40.392            40.631

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa         16/2010           16/2009         112/2009

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto          693                551             1.119
Oikaisut tilikauden 
tulokseen                1.315              1.451             2.668
Käyttöpääoman muutos    1.940               587               507
Maksetut korot ja 
muut rahoituserät         305               471              839
Saadut korot                49                 57               136
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Maksetut verot            228               307              568
Liiketoiminnan rahavirta  416                694             3.023

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin             217               798            1.608
Käyttöomaisuuden myynti      0                 22                17
Pitkäaikaisten 
saamisten muutos            21                 23                51
Investointien rahavirta 
yhteensä                  196               753            1.540

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten 
lainojen muutos            724              1.108             1.306
Lyhytaikaisten 
lainojen muutos           582               944            1.913
Maksetut osingot          515               374              374
Rahoituksen rahavirta     373               210              981

Rahavarojen muutos        985               269               502

Rahavarat kauden alussa  3.656              3.289             3.289
Rahavarojen kurssimuutosten 
vaikutus                    88               146              135
Rahavarat kauden lopussa 2.759              2.874             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
Osingonjako                                525    525           525
Kokonaistulos               13      807   1.042   1.862   62    1.800
OMA PÄÄOMA
30.6.2010  3.152   4.239    82      414   8.346  16.233   892   17.125

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  
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                                                        tajil
                                                        le

OMA PÄÄOMA
1.1.2009   3.152   4.239    72     210   7.063  14.316 1.058   15.374
Osingonjako                                375    375           375
Kokonaistulos               1     142     451     308   11      298
OMA PÄÄOMA
30.6.2009  3.152   4.239    71     352   7.140  14.250 1.047   15.297

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa             30.6.2010        30.6.2009        31.12.2009
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset        5.383            5.383             5.383
Yrityskiinnitykset           11.133           10.628            11.133
Tytäryhtiöiden puolesta
Takaukset                       550              600               300

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa              16/2010         16/2009         112/2009

Liikevaihto                  17.945           17.792            35.540
Liikevaihdon kasvu, %           0,9             9,8              3,7
Liikevoitto                   1.155            1.257             2.277
% liikevaihdosta                6,4              7,1               6,4
Tulos ennen veroja            1.104              666             1.478
% liikevaihdosta                6,2              3,7               4,2
Tilikauden tulos 
(emoyhtiön osakkeenomistajille) 755              561             1.223
% liikevaihdosta                4,2              3,2               3,4

Oman pääoman tuotto, %          8,4              7,2               7,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %    7,5              7,0               7,2
Korollinen vieras pääoma     19.588           19.870            19.070
Rahavarat                     2.759            2.874             3.656
Nettovelkaantumisaste, %       98,3            111,1              97,2
Omavaraisuusaste, %            40,3             38,2              39,3
Taseen loppusumma            42.775           40.392            40.631

Bruttoinvestoinnit              619              708             2.081
Tilauskanta                   5.213            6.310             5.267

Tulos/osake, euroa             0,20             0,15              0,33
Oma Pääoma/osake, euroa        4,33             3,80              3,97

Osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä                 3.748.116        3.748.116         3.748.116

Konsernin vastuusitoumukset  17.066           16.611            16.816
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LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa     Q2/10     Q1/10    Q4/09    Q3/09   Q2/09    Q1/09
Liikevaihto       9.651     8.293    9.330    8.418   9.191    8.601
Liikevoitto         710       445      242      777     698      559 
Liikevoitto, %      7,4       5,4      2,6      9,2     7,6      6,5
Kauden tulos        408       347       98      563     469       93
Tulos/osake, euroa 0,11      0,09     0,03     0,15    0,13     0,02

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat
yhtenevät vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät
vuosikertomuksen 2009 sivulta 39. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuodelta 2009
julkaistun tilinpäätöksen kanssa. 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. – 30.9.2010 julkaistaan 11.11.2010.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358
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