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ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.03.2005, klo 12:00

ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2004
 

ELECSTERILLÄ VAIKEA VUOSI

Elecster -konsernin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 28,7 Meur (edellisellä tilikaudella
38,8 Meur). Tilikauden tulos huononi selvästi ja painui kertaluonteisista eristä johtuen
tappiolliseksi. Konsernin tulos ennen veroja oli -0,5 Meur ( 4,1 Meur ). Tulos/osake oli 0,02
(0,80 euroa). Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei päättyneeltä tilikaudelta jaeta.

YLEISTÄ

Vuosi 2004 oli Elecster Oyj:lle monella tapaa poikkeuksellinen ja samalla vaikea. Vuoden
alku sujui edellisen vuoden tavoin, mutta sitten konekauppojen osalta neuvottelut
jumittuivat. Vuoden suurimmat ongelmat liittyvätkin Kiinan konekauppaamme. Kiinan
viranomaiset pyrkivät hillitsemään maan talouden ylikuumenemista meijerisektorilla
luotonantoa kiristämällä ja tämä pysäyttikin investoinnit alalla lähes kokonaan. Tämä näkyy
meillä pakkauskoneiden viennin tyrehtymisenä ja sitä kautta sekä liikevaihdon
pienentymisenä että tuloksen heikentymisenä. US-dollarin arvon heikentyminen suhteessa
euroon ei osaltaan helpottanut tilannetta. YT-neuvotteluiden tuloksena leikattiin
tuotantokapasiteettia ja pyrittiin näin saamaan resurssit uutta kysyntätilannetta vastaavalle
tasolle.

Edellisellä tilikaudella perustetun tytäryhtiömme Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging Co
Ltd:n toiminta Kiinassa on käynnistynyt ja uusi tehdas vihittiin käyttöönsä lokakuussa 2004.
Uuden pakkausmateriaalitehtaan tuotanto on saatu nyt täyteen käyttöön ja
laajennusinvestointi on jo vireillä.

Myös Permissä Venäjällä toimivan tytäryhtiömme, OOO Finnpack Upakovka:n
pakkausmateriaalitehtaan tuotanto on saatu käyntiin vuoden 2004 jälkimmäisellä
puoliskolla. Tehdas täydentää hyvin emoyhtiön Reisjärven tehtaan tuotantoa.

Näiden kahden tehtaan samanaikainen käynnistäminen on osaltaan aiheuttanut
ylimääräisiä kustannuksia rasittaen kuluneen vuoden tulosta.

Pakkausmateriaalien tuotanto alana on kohdannut suuria vaikeuksia
kannattavuusmielessä raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen huomattavan nousun
seurauksena. Öljypohjaisten muoviraaka-aineiden hinnat jatkoivat nopeata nousuaan koko
vuoden 2004 ajan. Hintojen korottaminen kustannuksien nousun mukaisesti on
osoittautunut vaikeaksi.

MKT-Finland Oy:n tappiollisen toiminnan kääntämisessä voitolliseksi emme onnistuneet ja
niinpä siitä päätettiin luopua. Kustannukset luopumisesta olivat -1,0 Meur ja aiheuttivat
kokonaistuloksen painumisen tappiolliseksi. MKT-Finlandin lukujen poistuminen
konsernista pienentää osaltaan myös liikevaihtolukuja, mutta sen tulosta rasittava vaikutus
on nyt katkaistu.

AS Eesti Elecster ja Sandudd Oy tekivät kumpikin hyvän tuloksen, mutta niiden hyvä tulos
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ei riittänyt kompensoimaan edellä mainittuja negatiivisia tekijöitä.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 28,7 Meur (edellisellä tilikaudella 38,8 Meur) ja
liikevaihto laski 26,0 %. Viennin osuus liikevaihdosta oli 80,1 % (75,0%). Konsernin
liikevoitto oli 1,0 Meur (4,9 Meur).

Konsernin tulos ennen veroja oli -0,5 Meur (4,1 Meur).

RAHOITUS

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat päättyneenä tilikautena. Muutokseen syynä olivat
korollisen vieraan pääoman kasvu vuoden 2003 ja 2004 tehtyjen merkittävien investointien
johdosta. Nettorahoituskulut olivat konsernissa 0,6 Meur (0,4 Meur) ja nettorahoitustuotot
olivat emoyhtiössä 0,3 Meur (0,0 Meur). Konsernin omavaraisuusaste oli 30,6 % (36,4 %)
ja emoyhtiössä 35,7 % (38,7 %). Omavaraisuusasteen lasku johtuu huomattavan suurista
investoinneista Kiinassa, Venäjällä ja Virossa ja niiden rakentamiseksi otetuista luotoista
vuoden lopussa.

HALLINTO

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.5.2004 Elecster Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen DI
Jukka Halonen (puheenjohtaja), varatuomari Olavi Leino ja DI Jarmo Halonen.
Toimitusjohtajana on toiminut Jarmo Halonen.

Tilintarkastajiksi valittiin KTM, DI Jukka Lahdenpää, KHT ja KTM Veikko Terho, KHT.
Varatilintarkastajana on ollut KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.

OSAKKEET

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan
Helsingin Pörssin I-listalla. Osakkeen ylin kurssi tilikauden aikana oli EUR 8,90 ja alin 4,70
päätöskurssin ollessa 5,25. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 467.636 kpl
(25,7 % A-osakkeiden määrästä). Tilikauden päättyessä hallituksella ei ole voimassa
olevia valtuuksia päättää osakepääoman korottamisesta, vaihtovelkakirjalainan tai
optiolainan ottamisesta.

ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT

Vuosi 2004 oli selkeä pettymys suhteessa alkuperäisiin odotuksiimme. Toisaalta se
vahvisti jo aiemmin tekemäämme päätöstä muuttua pelkästä konetoimittajan roolista
pakkausjärjestelmien toimittajaksi, jossa pakkausmateriaaleilla on hyvin keskeinen asema.
Asiakassuhteen jatkuvuuden kannalta pakkausmateriaalit muodostavat konseptissa sen
jatkuvan osion konetoimitusten ollessa kuitenkin luonteeltaan yksittäiskauppoja. Olemme
nyt tehneet tärkeän pohjatyön saatuamme pakkausmateriaalitehtaat tuotantoon niin
Kiinassa kuin Venäjällä, eli juuri potentiaalisimmissa kohdemaissamme. Kiinassa
olemmekin jo siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, tuotantokapasiteettia on lisättävä
kysynnän mukaisesti. Uusi investointi on vireillä ja pyritään saamaan käyttöön vielä tämän
vuoden lopulla, samalla tehtaan kapasiteetti kaksinkertaistuu. Painopiste onkin tänä
vuonna ja jatkossa pakkausmateriaalituotannon kasvattamisessa absoluuttisesti ja
suhteessa konekauppaan. Tavoitteenamme on ollut rakentaa "strategic partnership"-
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suhde avainasiakkaidemme kanssa ja siinä pakkausmateriaalit ovat hyvin keskeinen osa
koneen ja aftersales-toiminnan lisäksi. Nyt tällainen toimintatapa on mahdollinen sekä
Kiinassa että Venäjällä. Uskommekin sen vahvistavan asemiamme pitkässä juoksussa.

Investointirahoituksen esteiden poistaminen ja sitä kautta investointien käynnistyminen
Kiinassa on asia joka vaikuttaa meillä merkittävästi konekaupan volyymiin. Kiinan
meijeriteollisuuden kehitys ja maidon kulutuksen lisääntyminen on vasta miltei
lähtökuopissa ja tämä markkinahäiriö ei vaikuta pitemmän aikavälin näkymiin. Vuoden
2005 osalta sillä on sen sijaan suuri merkitys.

Toinen kuluvan vuoden kannattavuuteen merkittävästi vaikuttava asia on muoviraaka-
aineiden hintakehitys. Viime viikkoina hintojen nousu on pysähtynyt. Tällä hetkellä
ennakoidaan hintojen alkavan hiljalleen laskea ja näin palautua lähemmäs "normaaleja"
tasoja. Volyymien kasvun myötä tällä olisi meille suuri vaikutus kokonaistulokseen.

Uskomme vuoden 2005 olevan meille edellistä parempi. Olemme siihen paremmin
varustautuneita, onhan meillä uudet, käyttöönotetut tehtaat tarjoamassa tuotteitaan heti
vuoden alusta alkaen. Kiinassa tapahtunut markkinahäiriö oli odotettavissa, aikataulu ei,
kasvuvauhti meijerisektorilla on ollut viime vuosina liian nopeaa häiriöttömän kehityksen
kannalta. Odotamme kasvun alalla jatkuvan ripeänä, kunhan rivit ensin saadaan
järjestykseen. Pyrimme edelleen olemaan mukana tässä kasvussa ja erityisesti
pakkausmateriaalin myötä meillä on siihen aikaisempaa paremmat mahdollisuudet.
Olemme myös Venäjän kehityksen suhteen optimistisia. Paikallisesti valmistetun
pakkausmateriaalin, huolto- ja varaosapalvelun myötä olemme siellä aidosti läsnä ja näin
tarjoamalla läsnäoloa ja turvallisuutta asiakkaillemme pyrimme turvaamaan toimintamme
jatkuvan kehityksen maassa. Työtä markkina-alueen laajentamiseksi ja riippuvuuden
yksittäisistä maista vähentämiseksi on tehty ja tuloksia on saatu. Tätä täytyy edelleen
jatkaa volyymien kasvattamiseksi. Elecsterin tavoitteena onkin vahvistaa edelleen
markkinajohtajuutta UHT-maidon pussipakkausmarkkinoilla.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Elecster Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta I-
listalla noteerattavalle A-sarjan osakkeelle eikä K-sarjan osakkeelle.

Tämän pörssitiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 17.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2005.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2005 julkaistaan 26.8.2005.

Lisätietoja tilinpäätöstiedotteeseen antaa toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puhelin 0201-541
211. 

ELECSTER OYJ
Hallitus

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
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Keskeiset tiedotusvälineet

ELECSTER -KONSERNI

Elecster -konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi päätuotteenaan UHT-maidon
prosessointi - ja aseptisia pakkauslinjoja ja niihin liittyviä pakkausmateriaaleja
maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2004 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 286 henkilöä, joista 118 toimi
ulkomaisissa yksiköissä. Konsernin emoyhtiön, Elecster Oyj:n, osakkeet noteerataan
Helsingin pörssin I-listalla. Konsernin kotimaiset toimipisteet sijaitsevat Kylmäkoskella,
Reisjärvellä ja Toijalassa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöt Virossa, Venäjällä, Kiinassa ja
Ruotsissa sekä osakkuusyhtiöt Intiassa ja Kiinassa.

Lisätietoja: http://www.elecster.fi

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA    
(1000 EUR)                           31.12.2004   31.12.2003

KONSERNITULOSLASKELMA
Liikevaihto                    28.677       38.760
Liikevoitto                      1.044        4.938
% liikevaihdosta              3,6         12,7
Voitto / tappio ennen 
satunnaisia eriä              460        4.516
Satunnaiset erät               -965         -400
Konsernin voitto / tappio
ennen veroja                      -505        4.116

KONSERNITASE
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet               277          321
Aineelliset hyödykkeet             9.476        8.948
Sijoitukset                      810          992

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                      9.065       14.916
Saamiset                   10.508       11.821
Rahat ja pankkisaamiset             3.522        3.068

Osakepääoma                  3.152        3.152
Muu oma pääoma                     6.354        8.786
Vähemmistöosuus                      735          687
Pakollinen varaus                0          400
Konsernireservi                        0           12
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Pitkäaikainen vieras pääoma    11.043        9.276
Lyhytaikainen vieras pääoma   12.374       17.754
Taseen loppusumma           33.658       40.066

Bruttoinvestoinnit              1.548        4.525
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä     286          320
josta ulkomaisissa yksiköissä             118           97
Tilauskanta                     2.593       10.391
Tulos/osake      eur               0,02         0,80
Oma pääoma/osake eur               2,73         3,37
Voitonjakoehdotus/osake (A-osake), eur    0,00         0,30
Voitonjakoehdotus/osake (K-osake), eur    0,00         0,30
Omavaraisuusaste %                30,6  36,4

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
Omasta velasta
 Pantit                                330          330
 Kiinteistökiinnitykset             4.745        4.073
 Yrityskiinnitykset             8.628        8.628
Konserniyhtiöiden velasta
 Takaukset                       76            0
Muiden puolesta
 Takaukset                        99            9
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut                        192          344

RAHOITUSLASKELMA  

Luvut 1.000 eur                     01.01.2004     01.01.2003
                                   -31.12.2004    -31.12.2003

Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto                              1 044          4 938
Oikaisut liikevoittoon                    -203            929
Nettokäyttöpääoman muutos                  290         -4 417
Liiketoiminnan rahavirta 
ennen rahoituseriä ja veroja             1 131          1 450
Liiketoiminnan rahoituserät netto         -453           -484
Tilikauden välittömät verot               -206         -1 390
Liiketoiminnan rahavirta                   472           -424

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin              -1 548         -4 525
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Investointien rahavirta                 -1 548         -4 525

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen muutos           1 768          3 643
Lyhytaikaisten lainojen muutos             999          2 015
Maksetut osingot                        -1 236           -959
Saadut osingot ja konserniavustukset         0              0   
                                         1 530          4 699

Rahavarojen muutos                         454           -250

Rahavarat 1.1                           -3 068         -3 317
Rahavarat 31.12                          3 522          3 068
Rahavarojen muutos                         454           -250

    

http://www.elecster.fi/tiedotteet.html

