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Elektrobit Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-30.6. 2002 

 

• Huhti-kesäkuun pro forma liikevaihto oli 35,2 ja pro forma liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. 

• Tammi-kesäkuun pro forma liikevaihto oli 66,0 miljoonaa euroa ja pro forma liikevoitto -3,3 

miljoonaa euroa.  

• Pro forma liiketoiminnan rahavirta oli –1,6 miljoonaa euroa. 

• Tammi-kesäkuun virallinen liikevaihto oli 34,5 (39,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -11,0 (-

10,4) miljoonaa euroa. 

• Ylimääräinen yhtiökokous päätti 31.5.2002 hyväksyä mm. Elektrobit Group Oy:n 

osakkeenomistajille suunnatun osakeannin, joka toteutettiin osakevaihtona siten, että 

Elektrobit Group Oy:n osakkeet vaihdettiin JOT Automation Group Oyj:n osakkeisiin 

osapuolten 10.4.2002 allekirjoittaman yhdistymissopimuksen mukaisesti. 

• JOT Automation Group Oyj:n nimi muutettiin Elektrobit Group Oyj:ksi. 

 

JOT Automation –konserni ja Elektrobit -konserni yhdistyivät 1.6.2002. Yhdistymisessä 

muodostuneen konsernin liiketoiminta jakautuu kahteen eri liiketoiminta-alueeseen, JOT Automation 

ja Elektrobit -liiketoimintaan. Esitetyt pro forma luvut kuvaavat yhdistymisessä muodostuneen 

konsernin toiminnan kehitystä katsauskauden alusta lukien. Viralliset luvut kuvaavat JOT Automation 

–liiketoiminta-alueen kehitystä katsauskauden alusta ja Elektrobit –liiketoiminta-alueen kehitystä 

kesäkuun alusta lukien. Tarkemmat pro forma laadintaperiaatteet on esitetty jäljempänä. 

 

Vaikeassa toimintaympäristössä saavutettiin toiselle vuosineljännekselle asetetut taloudelliset 

tavoitteet. Toisen vuosineljänneksen pro forma liikevaihto oli 35,2 ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa, 

kun ensimmäisen vuosineljänneksen vastaavat luvut olivat 30,8 ja –4,1 miljoonaa euroa. JOT 

Automation –liiketoiminta-alueen pro forma liiketappio pieneni 2,5 miljoonaan euroon ensimmäisen 

vuosineljänneksen 7,9 miljoonasta eurosta. Elektrobit –liiketoiminta-alue kehittyi ennakoidun 

mukaisena. 

 

JOT Automation –liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 28,1 miljoonaa euroa ja pro forma 

liikevoitto –10,4 miljoonaa euroa. Elektrobit –liiketoiminta-alueen vastaavat luvut olivat 37,9 miljoonaa 

euroa ja 7,0 miljoonaa euroa. 

 

Vuoden 2002 aikana markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia.  
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Yhtiön arvion mukaan tilikauden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtotaso ei tule merkittävästi 

poikkeamaan toisen neljänneksen pro forma liikevaihtotasosta. Sopimustuotekehityksen liikevaihdon 

ennakoidaan vuosilomista johtuvien kausivaihtelujen vuoksi olevan jonkin verran huhti-kesäkuun 

liikevaihtotasoa alhaisempi. Panostusten kokoonpano- ja testausjärjestelmien myyntiin odotetaan 

näkyvän näiden tuoteryhmien aiempaa positiivisempana kehityksenä. Liikevoiton ennakoidaan 

olevan parempi kuin toisella vuosineljänneksellä. 

 

JOT Automationin ja Elektrobitin yhdistyminen toteutettiin 

 

Huhtikuussa JOT Automation Group Oyj:n ja Elektrobit Group Oy:n hallitukset allekirjoittivat 

yhdistymissopimuksen, jossa JOT Automation tarjoutui hankkimaan Elektrobit Group Oy:n koko 

osakekannan ja vastikkeena laskemaan liikkeelle uusia osakkeita Elektrobitin osakkeenomistajille. 

Yhdistyvien yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyivät allekirjoitetun yhdistymissopimuksen mukaisen 

osakeannin 31.5.2002. 

 

Sopimuksen mukaan emoyhtiön nimi muutettiin Elektrobit Group Oyj:ksi ja yhtiön hallitukseen valittiin 

Juha Hulkko, Mika Kettula ja Tapio Tammi. Yhtiön toimitusjohtajaksi yhdistymissopimuksen mukaan 

nimitettiin Juha Sipilä. Samassa yhteydessä yhtiön johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin. 

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Elektrobit –liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, 

varatoimitusjohtaja Erkki Veikkolainen, JOT Automation –liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Pertti 

Tarvainen, konsernin liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Jukka Harju, konsernin 

strategisista resursseista vastaava johtaja Eero Halonen, konsernin talousjohtaja Seppo Laine ja 

konsernin lakiasioista vastaava johtaja Päivi Vasankari. 

 

Yhdistymisessä muodostunut konserni on globaalisti merkittävä yritys telekommunikaatio-

teollisuuden sopimustuotekehityksessä (Elektrobit-liiketoiminta) ja tuotantoautomaatiossa (JOT 

Automation –liiketoiminta). 

 

Katsaus toimintaympäristöön 

 

Ihmisten ja organisaatioiden tarve tavoitettavuuteen ajasta ja paikasta riippumatta on toiminut 

maailmanlaajuisena kasvun veturina langattomille tietoliikenneratkaisuille. Tietoliikennelaitteiden 

valmistajilta nopeasti kehittyvät teknologiat ja standardit vaativat merkittäviä panostuksia 

tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tietoliikenneratkaisujen valmistajien toimintaympäristöä leimaavat 
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myös teknologioiden ja liiketoimintamallien monimutkaistuminen, kiristyvä kilpailu, käytössä olevien 

resurssien rajallisuus ja tarve tuoda markkinoille nopeasti uusia tuotteita.  

 

Edellä mainituista tekijöistä johtuen tietoliikenneratkaisujen valmistajat etsivät kustannustehokkaita 

ratkaisuja, jotka parantavat heidän kilpailukykyään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tämä on johtanut ulkoistamistrendin laajentumiseen voimakkaammin koskemaan valmistuksen 

lisäksi myös tutkimusta, suunnittelua ja tuotekehitystä. Edellä mainitut seikat yhdessä asiakkaiden 

lisääntyvän tuotetarjonnan kanssa ovat mahdollistaneet sopimussuunnittelun ja siihen liittyvän 

laiteliiketoiminnan kehittymisen vaikeasta yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. 

 

Tietoliikennetoimialan yleinen epävarmuus jatkuu, mutta se ei ole vaikuttanut merkittävästi Elektrobit 

–liiketoiminta-alueen tuotteiden tai palveluiden kysyntään. 

 

Konsernin asiakastoimialoilla on edelleen tuotannon ylikapasiteettia, joka yhdessä epävarman 

talouskehityksen kanssa pitää automaatioinvestointien tason alhaisena. Vallitsevassa 

markkinatilanteessa asiakasyritykset keskittyvät olemassa olevan tuotantokapasiteettinsa 

tehostam iseen. Tämä vaikuttaa JOT Automation -liiketoiminta-alueen tuotteiden kysyntään.  

 

Tuotannon automatisoinnin kehitystä ohjaavat tekijät ovat tuotteiden entistä monipuolisemmat 

toiminnot, lisääntyneet tuotevariaatiot sekä tuotteille asetettujen laatuvaatimusten kasvaminen. Tämä 

luo uusia mahdollisuuksia erityisesti testaus - ja CMS -automaatiojärjestelmien kehittämiseen. 

 

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys 

 

Toisen vuosineljänneksen pro forma liikevaihto oli 35,2 ja pro forma liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa, 

kun ensimmäisen vuosineljänneksen vastaavat luvut olivat 30,8 ja –4,1 miljoonaa euroa. Toisella 

vuosineljänneksellä konsernin molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liikevoitto olivat 

ennusteiden mukaiset. 

 

Konsernin pro forma liikevaihto tilikauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana oli 66,0 miljoonaa 

euroa. Virallinen liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus oli 31,3 

miljoonaa euroa, eli 47,4 % liikevaihdosta.  

 

Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden pro forma liikevoitto oli -3,3 miljoonaa euroa, eli -5,1 % 

liikevaihdosta. Virallinen liikevoitto oli -11,0 (-10,4) miljoonaa euroa , eli –32,0 (-26,0)% liikevaihdosta. 
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Konsernin pro forma voitto ennen veroja oli –4,3 miljoonaa euroa, mikä on -6,5 % liikevaihdosta. 

Katsauskauden virallinen voitto ennen veroja oli -11,6 (-9,4) miljoonaa euroa, eli -33,6 (-23,6) % 

liikevaihdosta. 

 

Yhdistymisestä aiheutuneet kulut, noin 1,8 miljoonaa euroa, on pro forma laskelmassa kirjattu 

suoraan omaa pääomaa veloittaen ja virallisessa tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. 

 

Konserni ei enää ilmoita tilauskantaansa, koska se ei yhdistymisen jälkeen ole olennainen tieto 

kuvaamaan konsernin tulevaa liikevaihdon kehitystä. 

 

Konsernin liiketoiminta-alueiden kehitys 

 

JOT Automation -liiketoiminta-alueen huhti- kesäkuun pro forma liikevaihto oli 15,9 miljoonaa, pro 

forma liikevoitto –2,5 miljoonaa euroa ja pro forma voitto ennen veroja -2,7 miljoonaa euroa. 

Katsauskauden pro forma liikevaihto oli 28,1 miljoonaa, pro forma liikevoitto – 10,4 miljoonaa euroa 

ja pro forma voitto ennen veroja –10,8 miljoonaa euroa. 

 

JOT Automation –liiketoiminta-alueen katsauskauden pro forma liikevaihto tuoteryhmittäin jakaantui 

seuraavasti: testaus 37,3 (32,0) %, loppukokoonpano 27,8 (23,9) %, materiaalin käsittelylaitteet 21,0 

(30,9) %, ja muut (after sales ja varaosamyynti) 13,9 (13,2) %. 

 

Helmikuussa aloitettuja JOT Automation -liiketoiminnan sopeuttamistoimia jatkettiin. Suoritettavien 

toimenpiteiden tavoitteena on kannattavuuden olennainen parantaminen heikentämättä kuitenkaan 

toimitus - ja palveluvalmiutta.  

 

Toukokuussa JOT Automation Oy ja Metalliset Group –konserniin kuuluva Elektronet Oy 

allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaisesti pääosa JOT Automationin Oulunsalon tehtaan 

tuotannosta siirtyi Elektronetille 4.6.2002 alkaen. Järjestelyn yhteydessä 56 JOT Automationin 

työntekijää siirtyi vanhoina työntekijöinä Elektronet Oy:n  palvelukseen. Järjestelyillä ei ollut vaikutusta 

katsauskauden tulokseen. 

 

Elektrobit –liiketoiminta-alueen huhti- kesäkuun pro forma liikevaihto oli 19,3 miljoonaa, pro forma 

liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa ja pro forma voitto ennen veroja 2,8 miljoonaa euroa. 

Vuosineljänneksen liikevoittoa rasittaa noin 0,4 miljoonan euron suuruinen luottotappio. 
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Elektrobit –liiketoiminta-alueen katsauskauden pro forma liikevaihto oli 37,9 miljoonaa, pro forma 

liikevoitto 7,0 miljoonaa euroa ja pro forma voitto ennen veroja 6,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden 

liikevaihto tuoteryhmittäin jakaantui seuraavasti: sopimustuotekehitys 74,0 % ja  tuoteliiketoiminta 

26,0 %. 

 

Rahoitusasema 

 

Taseen 30.6.2002 lukuja on verrattu 31.12.2001 pro forma taseeseen. 

 

Konsernin pääoma- ja rahoitusrakenteen kehittämiseksi ylimääräinen yhtiökokous päätti 31.5.2002 

suunnatusta annista, jolla kerättiin uutta pääomaa yhteensä 10 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 

osakepääomaan merkittiin 0,5 miljoonaa euroa ja ylikurssirahastoon 9,5 miljoonaa euroa.  

 

Taseen loppusumma kasvoi 5,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden lopusta ja oli katsauskauden 

lopussa 136,0 (130,3) miljoonaa euroa. Likvidit kassavarat kasvoivat 35,9 (35,4) miljoonaan euroon, 

lyhytaikaiset saamiset alenivat 39,6 (40,1) miljoonaan euroon ja vaihto-omaisuus aleni 15,2 (16,9) 

miljoonaan euroon.  

 

Vieraasta pääomasta korotonta oli 26,4 (28,8) miljoonaa euroa ja korollista 43,3 (36,6) miljoonaa 

euroa. 

 

Konserni noudattaa valuuttastrategiaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaam inen 

kaikissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssimuutosten vaikutus. Valuuttastrategian 

periaatteiden mukaan suojataan tulevaa 12 kuukauden asianomaisen valuutan nettokassavirtaa, joka 

määritellään valuuttamääräisten myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun 

nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 22 miljoonaa 

euroa.  

 

Omavaraisuusaste oli 49,5 %, kun se pro forma taseen 31.12.2001 perusteella laskettuna oli 51,0 %. 

Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 11,1 (1,9) %. 

 

Investoinnit 

 

Pro forma laskelman mukaiset bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin katsauskaudella olivat yhteensä 

14,3 miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuivat muun muassa Elektrobit Technologies Oy:n 
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tilikauden alussa Oulun Teknologiakylässä aiemmin vuokralla olleiden toimitilojen hankinnasta 

konsernin omistukseen. 

 

Katsauskauden aikana päätetyt osakeannit 

 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 31.5.2002, että yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 

5.643.640 eurolla ja enintään 8.465.500 eurolla antamalla vähintään 282.182.000 ja enintään 

423.275.000 uutta osaketta, jotka tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

Elektrobit Group Oy:n osakkeenomistajille siten, että yhtä (1) Elektrobitin 0,10 euron vasta-arvoista 

osaketta vastaan oli oikeus merkitä 42,26485 uutta osaketta, kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 

euroa. Osakkeet tarjottiin merkitsijöille liittyen yhtiön, Elektrobit Group Oy:n ja eräiden Elektrobit 

Group Oy:n osakkeenomistajien 10.4.2002 allekirjoittamaan yhdistymissopimukseen, jonka nojalla 

yhtiöiden liiketoiminnot yhdistetään. 

 

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti 31.5.2002, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 

uusmerkinnällä osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen vähintään 450.000 eurolla ja 

enintään 500.000 eurolla tarjoamalla merkittäväksi vähintään 22.500.000 ja enintään 25.000.000 

uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 0,40 euroa osakkeelta. Osakkeet tarjottiin merkittäviksi 

yhdistymissopimukseen liittyvän merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille. Suunnatun osakeannin 

tarkoituksena oli yhtiön pääoma- ja rahoitusrakenteen kehittäminen siten, että yhtiölle kerätään uutta 

pääomaa noin 10.000.000 euroa.  

 

Kaikki edellä mainituissa osakeanneissa tarjotut osakkeet merkittiin antiehtojen mukaisesti ja hallitus 

hyväksyi merkinnät 31.5.2002. Suunnattujen osakeantien mukainen osakepääoman korotus 

8.965.477,60 euroa merkittiin kaupparekisteriin 4.6.2002 ja 448.273.880 uutta osaketta otettiin 

kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla 5.6.2002. 

 

Katsauskauden päättyessä hallituksella on voimassa olevat valtuutukset  

 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 12.4.2002 valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa 

valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen pitämisestä lukien päättämään osakepääoman 

korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta 

yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä, optio-oikeuksia annettaessa tai 

vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsem ään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 

0,02 euron määräisiä osakkeita enintään 35.650.341 kappaletta, josta määrästä henkilöstön 
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kannustamiseen voidaan käyttää enintään 4.000.000 kappaletta. Osakepääomaa voidaan 

valtuutuksen perusteella korottaa enintään 713.006,82 eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa noin 

5,7 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä. 

 

Katsauskauden aikana tehdyt AML:n 2:9 §:n mukaiset ilmoitukset 

 

Katsauskauden aikana Jorma Terentjeffin osuus Elektrobit Group Oyj:n äänimäärästä ja 

osakepääomasta on alittanut 5 %, Juha Hulkon osuus on ylittänyt 20 %, Erkki Veikkolaisen osuus on 

ylittänyt 5 %, Kai Hildénin osuus on ylittänyt 5 %, Eero Halosen osuus on ylittänyt 5 %, Juha Sipilän 

ja Fortel Invest Oy:n osuus on yhdessä ylittänyt 5 % ja Jukka Harjun osuus on ylittänyt 5 %. 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

 

Katsauskauden jälkeen ei ole yhtiön toiminnan kannalta olennaisia tapahtumia. 

 

Tilikauden 2002 näkymät 

 

Yhtiön arvion mukaan tilikauden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtotaso ei tule merkittävästi 

poikkeamaan toisen neljänneksen pro forma liikevaihtotasosta. Sopimustuotekehityksen liikevaihdon 

ennakoidaan vuosilomista johtuvien kausivaihtelujen vuoksi olevan jonkin verran huhti-kesäkuun 

liikevaihtotasoa alhaisempi. Panostusten kokoonpano- ja testausjärjestelmien myyntiin odotetaan 

näkyvän näiden tuoteryhmien aiempaa positiivisempana kehityksenä. Kolmannen vuosineljänneksen 

liikevoiton ennakoidaan olevan parempi kuin toisella vuosineljänneksellä. 

 

Konsernin vuoden 2002 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän 

ensimmäisen vuosipuoliskon pro forma tason.  

 

Arviot liikevaihdon kehityksestä perustuvat JOT Automation –liiketoiminta-alueen osalta täsmennetyn 

strategian mukaisiin toimiin, toiminnan tehostamiseen ja vuonna 2001 esiteltyjen uusien tuotteiden 

myyntiodotuksiin. JOT Automation –liiketoiminta-alueen liikevoiton arvioidaan olevan olennaisesti 

ensimmäistä vuosipuoliskoa paremman.  

 

Elektrobit –liiketoiminta-alueen arviot perustuvat liiketoiminnan kehittymiseen suunnitelman 

mukaisena. Elektrobit –liiketoiminta-alueen osalta vuodelle 2002 odotetaan liikevaihdon kasvua 

verrattuna vuoteen 2001. Kasvun odotetaan olevan kuitenkin olennaisesti pienempää kuin aiempien 
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vuosien toteutunut keskimääräinen kasvu on ollut. Elektrobit -liiketoiminta-alueen koko vuoden 2002 

liikevoiton suhteellisen tason arvioidaan säilyvän  vuoden 2001 kaltaisena. 

 

Yhtiö järjestää osavuosikatsaustaan koskevan tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle 

1.8.2002 seuraavasti:  

 

Lehdistötilaisuus Helsingissä klo 14.00 

Ravintola Savoy 

Eteläesplanadi 14 

Salikabinetti, 7 krs. 

 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan torstaina 31.10.2002 klo 9.00. 

 

Oulunsalossa, 1. päivänä elokuuta 2002 

 

Elektrobit Group Oyj 

Hallitus  

 

LISÄTIETOJA:  Edvard Krogius  

  Johtaja, sijoittajasuhteet 

  Elektrobit Group Oyj 

  Puh. 040 551 3388  

 

Juha Sipilä 

  Toimitusjohtaja 

  Elektrobit Group Oyj 

  Puh. 0400 284 774 

 

  Seppo Laine 

  Talousjohtaja 

  Elektrobit Group Oyj 

  Puh. 040 344 2250 

 

JAKELU:  Helsingin Pörssi 

  Keskeiset tiedotusvälineet 
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PRO FORMA LAADINTAPERIAATTEET 

 

Pro forma –informaation laadintaperiaatteet 

 

Pro forma –informaatio kattaa kalenterivuoden 2001 sekä kauden 1.1.2002– 30.6.2002. 

Osakevaihtotarjouksen listalleottoesitteessä 23.5.2002 esitettyä pro forma –informaatiota 1.1.2001 – 

31.12.2001 sekä 1.1.2002 – 31.3.2002 on oikaistu arvioitujen järjestelykustannusten ja osakevaihdon 

varainsiirtoveron osalta vastaamaan toteutuneita kustannuksia. 

 

JOT Automation –konsernin ja Elektrobit –konsernin yhdistyminen on tapahtunut 1.6.2002. Sekä 

virallinen että pro forma konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen Kirjanpitolautakunnan 

osakevaihdon kirjanpitokäsittelyä koskevaa päätöstä 1591/1999, joka sallii Elektrobit Technologies 

Oy:n (entinen Elektrobit Group Oy) osakkeiden arvostamisen Elektrobit Group Oyj:n (entinen JOT 

Automation Group Oyj) taseessa siten, että yhdistymisessä ei synny konserniliikearvoa. 

 

Viralliseen Elektrobit Group –konserniin 1.1.2002 – 30.6.2002 on yhdistelty JOT Automation –

liiketoiminta-alue ajalta 1.1.2002 – 30.6.2002 ja Elektrobit –liiketoiminta-alue ajalta 1.6.2002 – 

30.6.2002. Virallinen Elektrobit Group –konserni ajalta 1.1.2001 – 31.12.2001 on raportoitu 

aikaisemmin nimellä JOT Automation –konserni. 

 

Pro forma –laskelmat on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. Pro forma –konserniin 

2001 on yhdistelty Elektrobit –konsernin sekä JOT Automation –konsernin tiedot kyseisissä  

konsernitilinpäätöksissä noudatettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.  

 

Pro forma Elektrobit Group –konserniin 1.1.2002 – 30.6.2002 on yhdistelty sekä JOT Automation –

liiketoiminta-alue että  Elektrobit –liiketoiminta-alue ajalta 1.1.2002 – 30.6.2002. Pro forma 

yhdistelyssä on Elektrobit Technologies Oy:n osakkeiden hankintameno eliminoitu todellisen 

yhdistymispäivän 31.5.2002 mukaisen Elektrobit –konsernin oman pääoman perusteella. 

 

Tilivuotta 2001 koskeva pro forma –informaatio perustuu Elektrobit –konsernista kaudelta 1.1.2001 – 

31.12.2001 laadittuihin ns. vertaileviin tietoihin sekä JOT Automation –konsernin viralliseen 

tilinpäätökseen tilivuodelta 1.1.2001 – 31.12.2001. Elektrobit –konsernin vertailevat 

tuloslaskelmatiedot tilivuodelta 2001 on laadittu siten, että tilikauden 1.9.2000 – 31.12.2001 
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tuloslaskelmaluvuista on vähennetty kauden 1.9.2000 – 31.12.2000 tuloslaskelmaluvut 

välitilinpäätöksen 31.12.2000 perusteella. 

 

Pro forma –konsernin sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu ja tilinpäätöserien esittämistapaa on 

yhdenmukaistettu osakkuusyhtiöiden tulososuuksien esittämispaikan osalta. Muilta osin pro forma –

konsernituloslaskelman luvut on yhdistetty suoraan Elektrobit – ja JOT Automation –konsernien 

tuloslaskelmista. Yhdistymisestä aiheutuvat järjestelykulut (1,8 miljoonaa euroa) sekä varainsiirtovero 

( 2,4 miljoonaa euroa) on otettu huomioon pro forma –taseiden omien pääomien vähennyksenä. 

Muilta osin pro forma –konsernitase on yhdistetty suoraan Elektrobit – ja JOT –konsernien taseista.  

 

Pro forma –laskelmat on laadittu KHT-yhdistyksen ohjeen ”Pro forma –taloudellinen informaatio” 

mukaisesti. Pro forma –informaatio on laadittu olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut pro forma 

–tuloslaskelman osalta kauden alussa ja pro forma –taseen osalta kauden lopussa. Pro forma –

tuloslaskelmassa 2001 yhdistymisen oletetaan tällöin tapahtuneen 1.1.2001 ja kauden 1.1.2002 – 

30.6.2002 pro forma –tuloslaskelmassa 1.1.2002.  



  

 Pörssitiedote 

Julkaisuvapaa 1.8.2002 kello 9.00 

 

 

ELEKTROBIT GROUP KONSERNI 

TULOSLASKELMA (MEUR) 

Pro forma 

1-6/2002 

Pro forma 

1-12/2001 

 6 kk 12 kk 

   

LIIKEVAIHTO 66,0 151,8 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varaston muutos  -0,3 -2,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,9 4,8 

Kulut -64,8 -145,7 

Poistot ja arvonalennukset -6,0 -9,3 

LIIKEVOITTO -3,3 -0,4 

Rahoitustuotot ja kulut -1,0 0,1 

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ -4,3 -0,3 

Satunnaiset erät 0,0 0,0 

VOITTO ENNEN VEROJA -4,3 -0,3 

Välittömät verot -2,2 -5,1 

Vähemmistöosuus  -0,1 -0,6 

TILIKAUDEN VOITTO -6,6 -6,0 

   

ELEKTROBIT GROUP KONSERNI  

TASE (MEUR) 

Pro forma 

30.6.2002 

Pro forma 

31.12.2001 

   

VASTAAVAA   

Pysyvät vastaavat 45,3 37,9 

Vaihtuvat vastaavat   

Vaihto-omaisuus  15,2 16,9 

Saamiset 39,6 40,1 

Rahoitusarvopaperit 6,9 8,9 

Rahat ja pankkisaamiset 29,0 26,5 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 136,0 130,3 

   

VASTATTAVAA   

Osakepääoma 12,5 12,0 

Muu oma pääoma 50,0 48,8 
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Oma pääoma yhteensä 62,5 60,8 

Vähemmistöosuus  3,8 4,0 

Laskennallinen verovelka 0,1 0,1 

Pitkäaikainen vieras pääoma 28,5 19,8 

Lyhytaikainen vieras pääoma 41,2 45,6 

YHTEENSÄ 136,0 130,3 

   

ELEKTROBIT GROUP KONSERNI 

RAHOITUSLASKELMA (MEUR) 

Pro forma 

1-6/2002 

Pro forma 

1-12/2001 

 6 kk 12 kk 

   

Liiketoiminnan rahavirta -1,6 9,8 

Investointien rahavirta -13,7 -26,4 

Rahoituksen rahavirta 15,3 11,3 

Vähemmistöosuuden,  

konsernirakenteen ja  

muuntoerojen muutos  0,6 -1,0 

Likvidien varojen muutos  0,6 -6,4 

   

ELEKTROBIT GROUP KONSERNI 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 

TUNNUSLUVUT 

Pro forma 

1-6/2002 

Pro forma 

1-12/2001 

 6 kk 12 kk 

   

Liikevaihto (MEUR) 66,0 151,8 

Liikevoitto (MEUR) -3,3 -0,4 

Liikevoitto, % liikevaihdosta -5,1 -0,3 

Voitto ennen satunnaiseriä (MEUR) -4,3 -0,3 

Voitto ennen satunnaiseriä, % liikevaihdosta -6,5 -0,2 

Voitto ennen veroja (MEUR) -4,3 -0,3 

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta -6,5 -0,2 

Tilikauden voitto (MEUR) -6,6 -6,0 

Oman pääoman tuotto-% (ROE)* -19,7 -8,3 

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)* -2,4 5,3 
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Korolliset nettovelat (MEUR) 7,4 1,3 

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 11,1 1,9 

Omavaraisuusaste, % 49,5 51,0 

(laskennallinen verovelka vähenn.)   

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 14,3 27,0 

Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 21,7 17,8 

Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1 310 1 397 

Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 288 1 330 

*) Laskettu muuntamalla katsauskauden 

tuotto vuotuiseksi tuotoksi.   

   

ELEKTROBIT GROUP KONSERNI 

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 

LUKUMÄÄRÄ (1000 kpl) 

Pro forma 

30.6.2002 

Pro forma 

31.12.2001 

   

Kauden lopussa 626 526 601 526 

Keskimäärin kauden aikana 605 807 600 095 

Keskimäärin kauden aikana optio-oikeuksilla 

laimennettuna 603 937 601 069 

   

ELEKTROBIT GROUP KONSERNI 

OSAKEKOHTAISET  

TUNNUSLUVUT (EUR) 

Pro forma 

1-6/2002 

Pro forma 

1-12/2001 

 6 kk 12 kk 

   

Tulos / osake -0,01 -0,01 

Optio-oikeuksilla laimennettu  

tulos / osake -0,01 -0,01 

Oma pääoma / osake 0,10 0,10 

(laskennallinen verovelka vähenn.)   
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ELEKTROBIT –LIIKETOIMINTA-ALUEEN 

(EB) JA JOT AUTOMATION –

LIIKETOIMINTA-ALUEEN (JOT) 

TULOSLASKELMA (MEUR) 

EB 

Pro forma 

1-6/2002 

6 kk 

EB 

Vertaileva 

1-12/2001 

12 kk 

JOT 

Pro forma 

1-6/2002 

6 kk 

JOT 

Virallinen 

1-12/2001 

12 kk 

     

LIIKEVAIHTO 37,9 75,7 28,1 76,1 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varaston muutos  0,6 1,0 -0,9 -3,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 3,5 1,1 1,3 

Kulut -30,3 -61,5 -34,5 -84,2 

Poistot ja arvonalennukset -2,0 -3,4 -4,1 -5,9 

LIIKEVOITTO 7,0 15,3 -10,4 -15,8 

Rahoitustuotot ja kulut -0,5 0,2 -0,4 -0,1 

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 6,5 15,5 -10,8 -15,8 

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 

VOITTO ENNEN VEROJA 6,5 15,5 -10,8 -15,8 

Välittömät verot -2,2 -4,6 0,0 -0,5 

Vähemmistöosuus  -0,1 -0,6 0,1 -0,0 

TILIKAUDEN VOITTO 4,2 10,4 -10,7 -16,3 

     

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN 

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 

EB 

Pro forma 

1-6/2002 

EB 

Vertaileva 

1-12/2001 

JOT 

Pro forma 

1-6/2002 

JOT 

Virallinen 

1-12/2001 

 6 kk 12 kk 6 kk 12 kk 

     

Liikevoitto, % liikevaihdosta 18,5 20,2 -36,9 -20,7 

Voitto ennen satunnaiseriä, % liikevaihdosta 17,1 20,5 -38,4 -20,8 

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 17,1 20,5 -38,4 -20,8 

Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 775 702 535 695 

Henkilöstön määrä kauden lopussa 813 742 475 588 
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ELEKTROBIT GROUP KONSERNI 

NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR) 

Pro forma 

4-6/2002 

Pro forma 

1-3/2002 

 3 kk 3 kk 

   

LIIKEVAIHTO 35,2 30,8 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varaston muutos  -1,3 1,0 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 1,0 

Kulut -31,6 -33,3 

Poistot ja arvonalennukset -2,4 -3,7 

LIIKEVOITTO 0,8 -4,1 

Rahoitustuotot ja kulut -0,7 -0,3 

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 0,1 -4,4 

Satunnaiset erät 0,0 0,0 

VOITTO ENNEN VEROJA 0,1 -4,4 

Välittömät verot -1,0 -1,1 

Vähemmistöosuus  0,1 -0,1 

TILIKAUDEN VOITTO -0,9 -5,6 

   

   

ELEKTROBIT GROUP KONSERNI 

TASE (MEUR) 

Pro forma 

30.6.2002 

Pro forma 

31.3.2002 

   

VASTAAVAA   

Pysyvät vastaavat 45,3 47,1 

Vaihtuvat vastaavat   

Vaihto-omaisuus  15,2 17,7 

Saamiset 39,6 35,7 

Rahoitusarvopaperit 6,9 8,9 

Rahat ja pankkisaamiset 29,0 25,6 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 136,0 135,1 

   

VASTATTAVAA   

Osakepääoma 12,5 12,0 
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Muu oma pääoma 50,0 40,1 

Oma pääoma yhteensä 62,5 52,1 

Vähemmistöosuus  3,8 4,0 

Laskennallinen verovelka 0,1 0,1 

Pitkäaikainen vieras pääoma 28,5 31,3 

Lyhytaikainen vieras pääoma 41,2 47,6 

YHTEENSÄ 136,0 135,1 

 

JOT AUTOMATION -LIIKETOIMINTA-

ALUEEN NELJÄNNESVUOSILUVUT  

(MEUR) 

Pro forma 

4-6/2002 

Pro forma 

1-3/2002 

 3 kk 3 kk 

   

LIIKEVAIHTO 15,9 12,2 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varaston muutos  -1,8 0,9 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,0 

Kulut -16,3 -18,3 

Poistot ja arvonalennukset -1,3 -2,7 

LIIKEVOITTO -2,5 -7,9 

Rahoitustuotot ja kulut -0,2 -0,2 

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ -2,7 -8,0 

Satunnaiset erät 0,0 0,0 

VOITTO ENNEN VEROJA -2,7 -8,0 

Välittömät verot 0,0 -0,0 

Vähemmistöosuus  0,0 0,1 

TILIKAUDEN VOITTO -2,7 -8,0 

 

ELEKTROBIT –LIIKETOIMINTA-ALUEEN 

NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR) 

Pro forma 

4-6/2002 

Pro forma 

1-3/2002 

 3 kk 3 kk 

   

LIIKEVAIHTO 19,3 18,6 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varaston muutos  0,5 0,1 
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Liiketoiminnan muut tuotot -0,2 1,0 

Kulut -15,3 -15,0 

Poistot ja arvonalennukset -1,0 -0,9 

LIIKEVOITTO 3,3 3,7 

Rahoitustuotot ja kulut -0,5 -0,1 

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 2,8 3,6 

Satunnaiset erät 0,0 0,0 

VOITTO ENNEN VEROJA 2,8 3,6 

Välittömät verot -1,1 -1,1 

Vähemmistöosuus  0,0 -0,2 

TILIKAUDEN VOITTO 1,8 2,3 

 

ELEKTROBIT GROUP KONSERNI 

TULOSLASKELMA (MEUR) 

Virallinen 

 1-6/2002 

Virallinen 

 1-6/2001 

Virallinen 

1-12/2001 

 6 kk 6 kk 12 kk 

    

LIIKEVAIHTO 34,5 39,9 76,1 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varaston muutos  -0,8 1,2 -3,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,5 1,3 

Kulut -41,4 -49,4 -84,2 

Poistot ja arvonalennukset -4,4 -2,6 -5,9 

LIIKEVOITTO -11,0 -10,4 -15,8 

Rahoitustuotot ja kulut -0,6 1,0 -0,1 

VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ -11,6 -9,4 -15,8 

Satunnaiset erät 0,0 -0,0 0,0 

VOITTO ENNEN VEROJA -11,6 -9,4 -15,8 

Välittömät verot -0,3 -0,0 -0,5 

Vähemmistöosuus  0,1 0,1 -0,0 

TILIKAUDEN VOITTO -11,9 -9,3 -16,3 
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TASE (MEUR) 

Virallinen 

30.6.2002 

Virallinen 

30.6.2001 

Virallinen 

31.12.2001 

    

VASTAAVAA    

Pysyvät vastaavat 45,3 21,4 19,9 

Vaihtuvat vastaavat    

Vaihto-omaisuus  15,2 17,5 11,8 

Saamiset 39,6 24,8 21,1 

Rahoitusarvopaperit 6,9 2,4 6,9 

Rahat ja pankkisaamiset 29,0 17,7 14,0 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 136,0 83,8 73,6 

    

VASTATTAVAA    

Osakepääoma 12,5 3,6 3,6 

Muu oma pääoma 50,0 29,7 22,7 

Oma pääoma yhteensä 62,5 33,3 26,3 

Vähemmistöosuus  3,8 0,2 0,3 

Laskennallinen verovelka 0,1 0,1 0,0 

Pitkäaikainen vieras pääoma 28,5 23,6 17,4 

Lyhytaikainen vieras pääoma 41,2 26,6 29,7 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 136,0 83,8 73,6 

    

RAHOITUSLASKELMA (MEUR) 

Virallinen 

 1-6/2002 

Virallinen 

 1-6/2001 

Virallinen 

1-12/2001 

 6 kk 6 kk 12 kk 

    

Liiketoiminnan rahavirta -17,1 -2,2 0,3 

Investointien rahavirta -30,2 -10,7 -12,8 

Rahoituksen rahavirta 57,8 9,4 9,9 

Vähemmistöosuuden, konsernirakenteen ja 

muuntoerojen muutos  4,6 0,2 0,0 

Likvidien varojen muutos  15,1 -3,3 -2,6 
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 

TUNNUSLUVUT 

Virallinen 

 1-6/2002 

Virallinen 

 1-6/2001 

Virallinen 

1-12/2001 

 6 kk 6 kk 12 kk 

    

Liikevaihto (MEUR) 34,5 39,9 76,1 

Liikevoitto (MEUR) -11,0 -10,4 -15,8 

Liikevoitto, % liikevaihdosta -32,0 -26,0 -20,7 

Voitto ennen satunnaiseriä (MEUR) -11,6 -9,4 -15,8 

Voitto ennen satunnaiseriä, % liikevaihdosta -33,6 -23,4 -20,8 

Voitto ennen veroja (MEUR) -11,6 -9,4 -15,8 

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta -33,6 -23,6 -20,8 

Tilikauden voitto (MEUR) -11,9 -9,3 -16,3 

Oman pääoman tuotto-% (ROE)* -51,4 -51,6 -49,9 

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)* -21,3 -17,0 -16,6 

Korolliset nettovelat (MEUR) 7,4 13,3 13,1 

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 11,1 39,6 49,5 

Omavaraisuusaste, % 49,5 42,0 37,3 

(laskennallinen verovelka vähenn.)    

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 30,6 11,5 13,4 

Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 88,7 28,9 17,6 

Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1 350 769 695 

Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 288 643 588 

*) Laskettu muuntamalla katsauskauden 

tuotto vuotuiseksi tuotoksi.    

    

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 

LUKUMÄÄRÄ (1000 kpl) 

Virallinen 

30.6.2002 

Virallinen 

30.6.2001 

Virallinen 

31.12.2001 

    

Kauden lopussa 626 526 178 252 178 252 

Keskimäärin kauden aikana 255 028 175 367 176 821 

Keskimäärin kauden aikana optio-oikeuksilla 

laimennettuna 253 157 176 731 177 795 
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OSAKEKOHTAISET  

TUNNUSLUVUT (EUR)    

    

Tulos / osake -0,05 -0,05 -0,09 

Optio-oikeuksilla laimennettu  

tulos / osake -0,05 -0,05 -0,09 

Oma pääoma / osake 0,10 0,19 0,15 

(laskennallinen verovelka vähenn.)    

    

PÖRSSIKURSSIT (EUR)    

    

Ylin kurssi 0,68 2,75 2,75 

Alin kurssi 0,32 0,49 0,31 

Keskikurssi 0,45 1,26 1,04 

Päätöskurssi 0,34 0,53 0,48 

    

Osakekannan markkina-arvo, MEUR. 213,0 94,5 85,6 

Osakkeiden vaihto, MEUR. 29,5 212,7 250,6 

Osakkeiden vaihto, 1000 kpl 65 495 168 213 241 525 

Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden 

lukumäärästä, % 25,7 95,9 136,6 

    

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 

Virallinen 

30.6.2002 

Virallinen 

30.6.2001 

Virallinen 

31.12.2001 

    

OMASTA VELASTA    

Yrityskiinnitykset 30,9 28,4 27,1 

Kiinteistökiinnitykset 6,7 0,0 1,7 

Annetut pantit 9,3 0,0 2,5 

    

Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on 

annettu ovat yhteismäärältään (MEUR) 41,1 31,4 32,8 

    

MUUT OMAT VASTUUT    

Leasingvastuut    
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Seuraavana vuonna erääntyvät 0,5 0,4 0,5 

Myöhemmin erääntyvät 1,4 0,4 0,2 

Vuokravastuut    

Seuraavana vuonna erääntyvät 1,2 1,1 1,2 

Myöhemmin erääntyvät 12,4 13,3 13,0 

Lunastusvastuut    

Seuraavana vuonna erääntyvät 0,1 0,2 0,1 

Myöhemmin erääntyvät 0,7 1,9 0,7 

    

Toimitussopimuksiin liittyviä  

takaisinostovelvoitteita enintään 1,4 0,0 1,1 

    

VALUUTTAJOHDANNAISTEN 

NIMELLISARVOT MEUR) 

Virallinen 

30.6.2002 

Virallinen 

30.6.2001 

Virallinen 

31.12.2001 

    

Termiinit    

Käypä arvo 1,0 -1,0 -0,3 

Kohde-etuuden arvo 22,0 32,0 22,0 

Ostetut valuuttaoptiot    

Käypä arvo 0,0 0,0 0,0 

Kohde-etuuden arvo 0,0 0,0 0,0 

Myydyt valuuttaoptiot    

Käypä arvo 0,0 0,0 0,0 

Kohde-etuuden arvo 0,0 0,0 0,0 

    

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

 

 

 


