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> Liikevaihto oli 60,0 (115,7) miljoonaa 
euroa.

> Liikevoitto oli –12,2 (16,3) miljoonaa 
euroa.

> Likviditeetti pysyi hyvänä, liiketoiminnan 
kassavirta oli –0,9 (–0,8) miljoonaa euroa.

> Konsernin koko vuoden liikevaihto jää 
aiemmin arvioitua alhaisemmaksi.

> Piirikortinkäsittelylaitteiden uusi stan-
dardoitu tuoteperhe tuotiin markkinoille 
syyskuussa.

JOT Automation Group Oyj:n tammi-
syyskuun liikevaihto oli 60,0 miljoonaa euroa, 
jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan oli 48,2 %. Telekommunikaatio-
markkinoiden aleneminen on voimakkaasti 
heijastunut tuotantoautomaatiomarkkinoi-
hin ja vaikuttanut yhtiön liikevaihdon kehi-
tykseen. Yleinen taloustilanne on jatkunut 
epävarmana ja samanaikaisesti telekommuni-
kaatioteollisuudessa uusien teknologioiden 
käyttöönotto on siirtynyt eteenpäin. Nämä 
tekijät ovat vähentäneet yritysten investoin-
teja tuotantoautomaatioon, erityisesti koko-
naisjärjestelmien osalta.

Tehostaakseen toimintaansa vastaa-
maan muuttuneen markkinatilanteen vaati-
muksia JOT Automation on leikannut kus-
tannuksiaan kaikissa liiketoimintayksiköis-
sään, muun muassa sopeuttamalla henkilös-
tön määrää sekä tekemällä tuotantoa ja toi-
mitiloja koskevia järjestelyjä. Säästötoimen-
piteiden vaikutus näkyy merkittäviltä osin jo 
kolmannen neljänneksen luvuissa. 

Liikevaihto kolmannella vuosineljän-
neksellä oli 20,1 (40,0) miljoonaa euroa, jossa 
laskua oli 49,8 % edellisen vuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon verrattuna ja liikevoitto 
–1,8 (6,1) milj. euroa. Tilikauden kolmannen 
vuosineljänneksen liikevaihdon kehitys oli 
kesäkuussa laaditun ennusteen mukainen. 

katsaus toimintaympäristöön
Elektroniikkateollisuudessa talouskasvun hi-
dastuminen on näkynyt asiakkaidemme 
lopputuotteiden kysynnän heikentymisenä. 
Muutos on ollut voimakkainta Yhdysvalloissa. 
Sen sijaan Aasiassa sen vaikutus on jäänyt 
vähäisimmäksi. Asiakastoimialoista mark-
ki natilanteen muutos on koetellut eniten 
telekommunikaatioteollisuutta. 

Toinen tuotantoautomaatiomarkkinoi-
den kannalta merkittävä tekijä on ollut tele-
kommunikaatioteollisuudessa vallitseva siir-
tymävaihe uusien GPRS- ja 3G-teknologioi-
den täysimittaiseen käyttöönottoon. Johta-
vat matkaviestinvalmistajat ovat jo tuoneet 
uuden sukupolven tuotteensa markkinoille, 
mutta niiden volyymituotanto ei ole vielä 
käynnistynyt. 

Asiakasyrityksillä on markkinatilan-
teeseen nähden tuotannon ylikapasiteettia ja 
siksi uusia tuotantolinjoja rakennettiin kat-
sauskaudella merkittävästi aiempaa vähem-
män. Sen sijaan asiakkaidemme investoinnit 

suuntautuivat olemassa olevien tuotantolin-
jojen modifiointiin, mikä näkyi vakiolaittei-
den ja osakokoonpanojen myynnin sekä tuo-
tannon eri osa-alueiden tehostamishank-
keiden suhteellisena kasvuna. Tyypillinen 
uudistettava osa-alue, jossa uusi tuotetekno-
logia edellyttää automaatioratkaisun uudis-
tamista, on testaus.

Matkaviestinten kokoonpanovaiheen 
painopiste on siirtynyt muovikomponenttien 
valmistuksen yhteyteen. Tämä johtuu lop-
putuotteeseen asennettavien komponenttien 
määrän lisääntymisestä ja lopputuotteiden 
lyhentyneestä elinkaaresta sekä markkina-
aluekohtaisten tuotevariaatioiden lisäänty-
misestä.

Katsauskauden aikana elektroniikka-
teollisuuden asiakasyritysten liiketoiminnan 
keskittyminen jatkui. Sopimusvalmistajien ja 
merkkituotevalmistajien piirissä toteutettiin 
yritysjärjestelyjä ja yritysten välisiä yhteen-
liittymiä. Maantieteellisesti elektroniikkate-
ollisuus jatkoi keskittymistään Aasiaan ja 
erityisesti Kiinaan, jonka sisäisillä markki-
noilla telekommunikaatiotuotteiden kysyn-
nän kasvu on jatkunut.

Kilpailutilanne automaatiolaitemark-
kinoilla kiristyi katsauskaudella erityisesti 
vakiolaitteiden osalta. Samalla asiakkaalle 
tarjottavasta paikallisesta palvelusta on muo-
dostunut yksi keskeisistä automaatioinves-
tointien päätöksentekoperusteista. Myös lait-
teiden kustannustehokas uudistettavuus ja 
uudelleenkäyttö myöhemmissä tuotantorat-
kaisuissa ovat nousseet merkittäviksi kil-
pailutekijöiksi, jotka luovat mahdollisuuden 
kehittää erilaisia palvelukonsepteja asiak-
kaan tuotannon tehostamiseksi.

toiminta katsauskaudella
JOT Automationin liikevaihto on katsauskau-
den aikana muodostunut pääosin vakiolait-
teiden ja osakokoonpanojen myynnistä sekä 
olemassa olevien tuotantolinjojen modifioin-
neista. Sen sijaan investoinnit kokonaisjär-
jestelmiin ovat markkinatilanteesta johtuen 
vähentyneet. Selkeimmin tämä muutos on 
ollut nähtävissä Euroopassa. 

Markkina-alueista merkittävin oli 
Pohjoismaat muodostaen 36,7 % konsernin 
liikevaihdosta. Katsauskauden liikevaihto 
markkina-alueittain jakaantui seuraavasti: 
Pohjoismaat 36,7 (24,2) %, muu Eurooppa 
28,1 (40,6) %, Aasia 16,7 (21,1) % ja Amerikka 
18,5 (14,1) %. Aasiassa JOT Automation on 
luonut asiakassuhteita paikallisten telekom-
munikaatioalan yritysten kanssa. Tämän työn 
tulosten odotetaan näkyvän vuoden 2002 
aikana. JOT Automation -konsernin Kiinan 
tuotantoyksikön virallisia avajaisia vietettiin 
Pekingissä 6. syyskuuta. Yksikön toimitus-
johtajana toimii Maija-Liisa Fors, joka on toi-
minut jo useita vuosia kiinalaisessa teollisuu-
sympäristössä. Kiinan yksikkö toimii vuok-
raamassaan noin 1000 neliön toimitilassa, 

josta puolet on toimistokäytössä ja puolet 
tuotantotilana. Yksikössä on noin 20 työnte-
kijää.

JOT Automationin asiakassegmen-
teistä suurin on edelleen telekommunikaa-
tioteollisuus, 41,8 %. Telekommunikaatioteol-
lisuudessa toimivat asiakkaat ovat lykänneet 
linjainvestointejaan epävarman markkinati-
lanteen vuoksi, mutta pyrkivät samalla aktii-
visesti kehittämään olemassa olevan tuotan-
tokapasiteettinsa tehokkuutta. Osakokoon-
pano- ja komponenttivalmistuksen automaa-
tio (CMS) -liiketoiminta kehittyi edelleen 
suotuisasti sekä kokonaisjärjestelmä- että 
modifikaatiotoimitusten muodossa. Sen lii-
kevaihdoksi muodostui 11,7 miljoonaa euroa 
ja osuus liikevaihdosta oli 19,5 %. Katsauskau-
den liikevaihto asiakasryhmittäin jakautui 
seuraavasti: televiestintä 41,8 (72,2) %, elek-
troniikan sopimusvalmistus (EMS) 9,6 (12,2) %, 
jakelukanavaliiketoiminta (GDT) 27,6 (14,9) %, 
osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen 
automaatio (CMS) 19,5 %, muut 1,4 (0,7) %.

Katsauskauden liikevaihto tuote-
ryhmittäin jakaantui seuraavasti: testaus 
30,7 (40,6) %, loppukokoonpano 27,6 (27,4) %, 
materiaalin käsittelylaitteet 29,6 (23,3) %, ja 
muut 12,2 (8,6) %.

Kasvuedellytysten turvaamiseksi kon-
serni on panostanut edelleen voimakkaasti 
tuotteiden standardisointiin ja linjakonsep-
tien kehittämiseen. Laajan ja yksityiskohtai-
sen tuotekehitystyön tuloksena JOT Automa-
tion on tuonut tuotantoautomaatiomarkki-
noille aiempaa kehittyneemmän piirikortin-
käsittelylaitteiden Graphite Series -tuoteper-
heen. Tuoteperhe esitellään Productronica 
2001 -messuilla marraskuussa 2001. Uudis-
tuneiden piirikortinkäsittelylaitteiden raken-
teet ovat pidemmälle standardoituja ja siten 
useissa laitteissa voidaan käyttää toistensa 
kanssa vaihtokelpoisia osakokoonpanoja ja 
komponentteja. Tuotekehitystyön seurauk-
sena tuotteet soveltuvat entistä paremmin 
erityyppisiin ja muuttuviin tuotantopro-
sesseihin useammilla elektroniikkateollisuu-
den toimialoilla. Uudistukset lisäävät kustan-
nustehokkuutta ja joustavuutta tuotannon 
automatisoinnissa.

Vastaavanlainen tuotekehitystyö on 
menossa myös muiden tuoteryhmien osalta. 
Productronica 2001 -messuilla esitellään 
edellä mainittujen piirikortinkäsittelylaittei-
den lisäksi myös uusi HSLC (High Speed 
Line Concept) -robottisolualusta loppuko-
koonpano-, pakkaus- ja CMS–sovelluksiin. 
Tuotteiden standardointi- ja kehityshank-
keella panostetaan JOT Automationin vakio-
laitteiden ja tuotantolinjojen myyntiin sekä 
uusasiakashankintaan erityisesti telekom-
munikaatioteollisuuden ulkopuolelta, lähinnä 
muovituotteiden komponenttien ja osako-
koonpanojen sekä autoelektroniikka-, kulu-
tuselektroniikka- ja informaatioteknologia-
teollisuuden tuotantoautomaation toimitta-
jana.
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Katsauskauden päättyessä hallituk-
sella on voimassa olevia valtuutuksia seuraa-
vasti:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4. 4. 
2001 hallitus valtuutettiin yhden vuoden kulu-
essa yhtiökokouksen pitämisestä lukien päät-
tämään osakepääoman korottamisesta uus-
merkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai 
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä. Osakepääomaa voi-
daan valtuutuksen perusteella korottaa enin-
tään 347.501,44 eurolla antamalla uusia osak-
keita enintään 17.375.072 kappaletta, josta 
määrästä henkilöstön kannustamiseen voi-
daan käyttää enintään 3.000.000 kappa-
letta. Valtuutusta käytettiin JOT Automation 
Group Oyj:n hallituksen päättäessä 27.4.2001 
korottaa osakepääomaansa uusmerkinnällä 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen 90.019,76 eurolla tarjoamalla yh-
teensä 4.500.988 JOT Automation Group 
Oyj:n osaketta DNT Consulting Oy:n osak-
keenomistajien merkittäväksi. Osakepää-
oman korotus merkittiin kaupparekisteriin 
30.4., minkä jälkeen JOT Automation Group 
Oyj:n osakepääoma on 3.565.034,16 euroa ja 
kokonaisosakemäärä 178.251.708 kappaletta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4. 
2001 hallitus valtuutettiin lisäksi yhden 
vuoden kuluessa päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai use-
ammassa erässä siten, että hankittavien osak-
keiden lukumäärä on korkeintaan 8.687.536 
osaketta eli noin 5 % valtuutushetken re-
kisteröidystä osakepääomasta ja äänimää-
rästä. Vastaavasti hallitus valtuutettiin yhden 
vuoden kuluessa päättämään yhtiölle hankit-
tujen osakkeiden luovuttamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä siten, että luovutetta-
vien osakkeiden yhteismäärä on korkeintaan 
8.687.536 osaketta, eli 5 % valtuutushetken 
rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimää-
rästä.

liikevaihto ja tuloskehitys
Heinä–syyskuu

Tilikauden kolmannen neljänneksen 
aikana liikevaihtoa kertyi 20,1 (40,0) miljoo-
naa euroa. Liikevoitto oli –1,8 (6,1) miljoonaa 
euroa ja tulos ennen veroja –3,3 (7,2) miljoo-
naa euroa. Liikevoitto oli asetettujen tavoit-
teiden mukainen huolimatta siitä, että 
konserni kirjasi kaudella noin 1,2 miljoonan 
euron määräisen kertapoiston vaihto-omai-
suudesta. Kulukirjaustarve syntyi pääosin asi-
akkaiden tuotteiden uudistumisesta. Lisäksi 
konserni kirjasi muita kertaluonteisia kuluja 
yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa, josta 
osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen 
automaatioliiketoiminnan hankintaan koh-
distuvia oli noin 0,4 miljoonaa euroa. Hankin-
takuluja ei enää aktivoitu konsernin hankin-
tamenoon. Jaksolla aktivoitiin tuotekehitys-
kustannuksia 0,8 miljoonaa euroa.

Kolmannelle vuosineljännekselle ase-
tetut kiinteiden kulujen säästötavoitteet ovat 
toteutuneet budjetoitua suurempana. Säästö-
toimenpiteiden vaikutus näkyykin jo merkit-
täviltä osin kolmannen neljänneksen luvuissa. 
Myös henkilöstömäärän vähentämisen seu-
rauksena kapasiteetin käyttöasteet ovat 
olleet tavoitetasoa korkeammat, mikä on joh-
tanut kannattavuuden paranemiseen. 

Rahoituskulujen kasvu johtuu siitä, 
ettei katsauskauden tulokseen ole kirjattu 
katsauskauden lopussa olevia realisoitumat-
tomia kurssivoittoja (0,7 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuu
Konsernin liikevaihto tilikauden yhdek-

sän ensimmäisen kuukauden aikana oli 60,0 
(115,7) miljoonaa euroa, jossa laskua oli 48,2 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Viennin ja ulkomaantoimintojen 
osuus liikevaihdosta oli 40,1 (89,7) miljoonaa 
euroa, 66,7 (77,5) %. 

Konsernin tulos ennen veroja oli –12,7 
(16,4) miljoonaa euroa, mikä on –21,2 (14,2) % 
liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli –12,7 
(12,0) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman 
tuotoksi muodostui –13,6 (44,9) % ja oman 
pääoman tuotoksi –42,2 (38,8) %. Pääoman 
tuottoprosentit on laskettu aiemman käy-
tännön mukaisesti 12 viimeisen kuukauden 
perusteella. 

Katsauskauden lopussa konsernin hen-
kilöstöstä oli noin 23 % tutkimus-, kehitys- 
ja suunnittelutehtävissä. Tutkimus- ja kehi-
tysmenot olivat 4,4 (6,4) miljoonaa euroa, 
7,3 (5,6) % liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitys-
menoista aktivoitiin uuden tuotesukupolven 
kehitysprojektiin kirjatuista kuluista 60 %, eli 
0,8 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehi-
tysmenot sisältävät tuotekehitysyksiköiden 
kiinteiden kulujen lisäksi vain tuotekehitys-
projekteille kirjatut välittömät kustannukset. 
Varsinaisten tuotekehitysprojektien lisäksi 
tutkimus- ja kehitysmenoja kirjataan myös 
asiakasprojekteille. Näitä menoja ei ole sisäl-
lytetty tutkimus- ja tuotekehitysmenoihin.

Konsernin palveluksessa oli katsaus-
kauden aikana keskimäärin 719 (699) henkilöä 
ja kauden lopussa 594 (747) henkilöä, joista 
276 (358) oli konsernin ulkomaisissa yksi-
köissä. Heinä–syyskuussa henkilöstön määrä 
oli keskimäärin 601.

Konsernin tilauskanta 30.9.2001 oli 
14,5 (16,9) miljoonaa euroa.

rahoitusasema
Taseen 30.9.2001 lukuja on seuraavassa ver-
rattu 31.12.2000 taseeseen.

Taseen loppusumma aleni 6,8 miljoo-
naa euroa edellisen vuoden lopusta ja oli kat-
sauskauden lopussa 75,8 miljoonaa euroa. Lik-
vidit kassavarat alenivat 18,1 (23,4) miljoonaan 
euroon. Lisäksi konsernilla oli kat sauskauden 
lopussa käytössään nostamatonta rahoitus-
limiittiä noin 7,3 miljoonaa euroa. Lyhytai-
kaiset saamiset alenivat 24,0 (32,7) miljoo-
naan euroon ja vaihto-omaisuus 12,7 (13,1) mil-
joonaan euroon. Pysyvien vastaavien lisäys 
johtuu lähinnä konserniin liitetyistä uusista 
yksiköistä ja vaihtuvien vastaavien alentumi-
nen ensisijaisesti liikevaihdon tason alentu-
misesta.

Vieraasta pääomasta korotonta oli 
14,4 (15,9) miljoonaa euroa ja korollista 31,2 
(27,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden kol-
mannella neljänneksellä korottomat velat 
ovat alentuneet 2,5 miljoonaa euroa ja korol-
liset 2,2 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan kassavirta 
oli 0,9 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se 
vastaavalla jaksolla edellisvuonna oli 0,8 mil-
joonaa euroa negatiivinen. Bruttoinvestoin-
nit pysyviin vastaaviin olivat yhteensä 13,2 
(5,2) miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset 
investoinnit muodostuivat konserniin liite-
tyistä uusista yksiköistä.

Konserni noudattaa valuuttastrate-
giaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan kat-
teen turvaaminen kaikissa markkinaolosuh-
teissa minimoimalla valuuttakurssimuutos-
ten vaikutus. Valuuttastrategian periaattei-
den mukaan suojataan tulevaa 12 kuukauden 

asianomaisen valuutan nettokassavirtaa. Suo-
jaustasoa on kolmannen neljänneksen aikana 
alennettu ja katsauskauden suojattu nettopo-
sitio oli vasta-arvoltaan 32 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 41,8 (45,7) % ja 
nettovelkaantumisaste (gearing) 43,5 (19,3) %.

katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Lokakuun 17. päivänä JOT Automation Group 
Oyj myi 41 % tuotannon 3D-simulointiohjelmis-
toja valmistavan Visual Components Oy:n osa-
kekannasta yhtiön avainhenkilöille. Kaupan 
johdosta JOT Automation Group Oyj:n omis-
tusosuus yhtiöstä laski 60 prosentista 19 pro-
senttiin.

tilikauden 2001 näkymät
Vallitseva markkinatilanne vaikeuttaa pidem-
män aikavälin ennustamista. JOT Automatio-
nin tulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia 
siitä, miten tuotannon tehokkuutta ja kapa-
siteettia lisätään sekä telekommunikaatiote-
ollisuudessa että muilla elektroniikkateolli-
suuden aloilla.

Telekommunikaatioteollisuuden osal-
ta kolmannen sukupolven tuotteiden volyymi-
tuotantoon tarvittavien tuotantoautomaati-
oinvestointien odotetaan käynnistyvän vuo-
den 2002 puolella. Yhtiö arvioi seuraavien 
sukupolvien teknologian mukaisten tuottei-
den volyymituotannon edellyttävän osittain 
investointeja uuteen tuotantoautomaatioon 
ja osittain olemassa olevan laitekannan päivit-
tämiseen.

Myös vuoden 2001 viimeisen neljän-
neksen tarkka arviointi on haasteellista, 
mutta yhtiön arvion mukaan konsernin 
liikevaihto jää alle kolmannen vuosineljän-
neksen liikevaihtotason. Tästä syystä kon-
sernin koko vuoden liikevaihto jää aiemmin 
arvioitua alhaisemmaksi. Koko vuoden tulok-
sen arvioidaan jäävän selvästi tappiolliseksi. 
Aiemmin JOT Automation arvioi konsernin 
kuluvan vuoden liikevaihdon jäävän noin 
kolmanneksen alle edellisvuoden liikevaihto-
tason. Vuonna 2000 konsernin liikevaihto oli 
140,1 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.–31.12.2001 
julkistetaan 14.2.2002 klo 9.00.

Oulunsalo, 1.11.2001

JOT Automation Group Oyj
Hallitus



TULOSLASKELMA (MILJ EUROA) 1 -9/2001  1 -9/2000 Muutos % 1 -12/2000   

9 kk 9 kk  12 kk

LIIKEVAIHTO 60,0 115,7 –48,2 140,1
Valmistevaraston lisäys tai vähennys –2,7 1,2 –324,4 0,3
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 1,2 6,7 1,0
Kulut –66,6 –99,3 –33,0 –123,9
Poistot –4,1 –2,6 57,7 –3,4
LIIKEVOITTO –12,2 16,3 –175,0 14,1
Nettorahoituskulut –0,5 0,5 –183,9 –0,6
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA –12,6 16,8 –175,2 13,4
Satunnaiset erät –0,0 –0,4  –0,3
TULOS ENNEN VEROJA –12,7 16,4 –177,4 13,1
Välittömät verot –0,0 –4,5 –99,6 –3,7
Vähemmistöosuus 0,0 0,1 –88,3 0,1
TILIKAUDEN TULOS –12,7 12,0 –205,8 9,5

TASE (MILJ EUROA) 30.9.2001 30.9.2000 Muutos % 31.12.2000

VASTAAVAA    
Käyttöomaisuus ja 
muut pitkäaikaiset sijoitukset 21,1 13,0 62,7 13,5
Vaihto-omaisuus 12,7 13,1 –3,6 13,1
Saamiset 24,0 49,4 –51,4 32,7
Rahat ja pankkisaamiset 18,1 15,7 14,8 23,4
YHTEENSÄ 75,8 91,3 –16,9 82,6

VASTATTAVAA    
Osakepääoma 3,6 3,5 2,6 3,5
Muu oma pääoma 26,5 37,9 –30,1 35,4
Vähemmistöosuus 0,2 0,0 757,0 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 20,8 11,2 85,6 18,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 24,8 38,7 –36,0 25,0
YHTEENSÄ 75,8 91,3 –16,9 82,6

RAHOITUSLASKELMA (MILJ EUROA) 1 -9/2001 1 -9/2000  1 -12/2000

 9 kk 9 kk  12 kk

Liiketoiminnan tulorahoitus –8,4 14,5  13,1
Käyttöpääoman muutos 7,5 –15,3  –8,8
Liiketoiminnan kassavirta –0,9 –0,8  4,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit –13,2 –5,2  –6,9
Käyttöomaisuuden myyntituotot 1,4 0,3  0,6
Kassavirta ennen rahoitusta –12,7 –5,7  –2,0
Rahoitus 7,2 –0,2  3,8
Laskelman mukainen likvidien 
varojen muutos –5,5 –5,9  1,8

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 

TUNNUSLUVUT (EUROA) 1 -9/2001 1 -9/2000 Muutos % 1 -12/2000

  9 kk  9 kk  12 kk

Liikevaihto (milj) 60,0 115,7 –48,2 140,1
Liikevoitto (milj) –12,2 16,3 –175,0 14,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta –20,3 14,1  10,0
Tulos ennen veroja (milj) –12,7 16,4 –177,4 13,1
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta –21,2 14,2  9,4
Tilikauden tulos (milj) –12,7 12,0 –205,8 9,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE)* –42,2 38,8  28,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)* –13,6 44,9  29,5
Korolliset nettovelat (milj) 13,2 8,0 65,3 4,3
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% 43,5 19,3  11,2
Omavaraisuusaste, % 41,8 45,7  47,5
(laskennallinen verovelka vähenn.)    
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (milj) 13,2 5,2 153,0 6,9
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 21,9 4,5  4,9
Tutkimus- ja tuotekehityskulut (milj) 4,4 6,4 –32,2 7,9
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, 
% liikevaihdosta 7,3 5,6  5,6
Tilauskanta kauden lopussa (milj) 14,5 16,9 –13,9 15,5
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 719 699 2,9 714
Henkilöstön määrä kauden lopussa 594 747 –20,5 746
*) Laskettu 12 viimeisen kk:n perusteella

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ 

(1000 kpl) 30.9.2001 30.9.2000  31.12.2000 

Kauden lopussa 178 252 173 751  173 751
Keskimäärin kauden aikana 176 339 173 751  171 665
Keskimäärin kauden aikana 
optio-oikeuksilla laimennettuna 177 703 176 392  176 351

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 

(EUROA) 30.9.2001 30.9.2000 Muutos % 31.12.2000

Tulos / osake euroa –0,07 0,07 –201,0 0,06
Optio-oikeuksilla laimennettu 
tulos / osake euroa –0,07 0,07 –201,7 0,06
Oma pääoma / osake euroa 0,17 0,24 –29,2 0,22
(laskennallinen verovelka vähenn.)

PÖRSSIKURSSIT (EUROA)

Ylin kurssi 2,75 13,11  13,11
Alin kurssi 0,31 4,60  2,20
Keskikurssi 1,12 8,55  6,90
Päätöskurssi 0,42 6,70  2,58
Osakekannan markkina-arvo, milj. 74,9 1 164,1  448,3
Osakkeiden vaihto, milj. 227,3 1 368,4  1 609,7
Osakkeiden vaihto, 1000 kpl 202 135 160 025  233 141
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, % 115,3 92,1  135,8

VASTUUSITOUMUKSET (MILJ EUROA) 30.9.2001 30.9.2000  31.12.2000

OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 28,4 27,8  27,1
Pantit 2,4   
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on 
annettu ovat yhteismäärältään (milj. euroa) 28,9 21,9  26,0

MUUT OMAT VASTUUT

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 0,6 0,3  0,3
Myöhemmin erääntyvät 0,4 0,4  0,3

Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 1,1 1,1  1,1
Myöhemmin erääntyvät 13,0 14,1  13,8

Lunastusvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 0,2 0,1  0,1
Myöhemmin erääntyvät 1,9 0,8  0,8

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MILJ EUROA)

 30.9.2001 30.9.2000  31.12.2000 

Termiinit
Käypä arvo 0,7 0,0  2,0
Kohde-etuuden arvo 25,0 9,0  34,0

Ostetut valuuttaoptiot
Käypä arvo 0,1 0,0  0,7
Kohde-etuuden arvo 7,0 18,0  10,0

Myydyt valuuttaoptiot
Käypä arvo 0,0 –0,3  –0,3
Kohde-etuuden arvo 14,0 36,0  20,0

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

TULOSLASKELMA (MILJ EUROA) 7-9/2001 4 -6/2001 1 -3/2001 10 -12/2000

LIIKEVAIHTO 20,1 15,4 24,5 24,4
Valmistevaraston lisäys tai vähennys –3,9 3,6 –2,3 –0,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,5 0,0 –0,2
Kulut –17,1 –23,8 –25,6 –24,7
Poistot –1,6 –1,6 –0,9 –0,8
LIIKEVOITTO –1,8 –6,1 –4,3 –2,2
Nettorahoituskulut –1,5 –0,8 1,8 –1,2
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ JA VEROJA –3,3 –6,8 –2,5 –3,4
Satunnaiset erät –0,0 –0,0 0,0 0,1
TULOS ENNEN VEROJA –3,3 –6,9 –2,5 –3,3
Välittömät verot –0,0 0,2 –0,2 0,8
Vähemmistöosuus –0,1 0,3 –0,2 –0,0
TILIKAUDEN TULOS –3,4 –6,4 –2,9 –2,5

TASE (MILJ EUROA) 30.9.2001 30.6.2001 31.3.2001 31.12. 2000

VASTAAVAA
Käyttöomaisuus ja 
muut pitkä- aikaiset sijoitukset 21,1 21,4 16,9 13,5
Vaihto-omaisuus 12,7 17,5 14,7 13,1
Saamiset 24,0 24,8 40,4 32,7
Rahat ja pankkisaamiset 18,1 20,2 16,9 23,4
YHTEENSÄ 75,8 83,8 88,9 82,6

VASTATTAVAA
Osakepääoma 3,6 3,6 3,5 3,5
Muu oma pääoma 26,5 29,7 32,4 35,4
Vähemmistöosuus 0,2 0,2 0,3 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 20,8 23,6 19,2 18,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 24,8 26,7 33,6 25,0
YHTEENSÄ 75,8 83,8 88,9 82,6

Henkilöstön määrä kauden lopussa 594 643 808 746

Bruttoinvestoinnit (milj. euroa) 1,6 6,8 4,7 1,7
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
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