
V u o s i k e r t o m u s  2 0 0 8

Elecster Oyj

N u m b e r  O n e  i n  P o u c h !



Elecster Oyj 20082

S i s ä l l y s

Tietoja osakkeenomistajille 3

Vuosikooste 2008 3

Toimitusjohtajan katsaus 4

Elecster Oyj:n hallinnointi 5

Elecster Oyj:n hallitus 6

Hallituksen toimintakertomus 8

Konsernitilinpäätös, IFRS
 Konsernin tuloslaskelma 11
 Konsernitase 12
 Konsernin rahavirtalaskelma 13
 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 14
 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 15

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS
 Emoyhtiön tuloslaskelma 28
 Emoyhtiön tase 29
 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 30
 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 31

Osaketiedot 38

Osakekuvaajat 39

Tunnuslukujen laskentakaavat 39

Tunnusluvut 40

Tilintarkastuskertomus 41

Ajankohtaista 42



Elecster Oyj 2008 3

Ti e t o j a  o s a k k e e n o m i s t a j i l l e

Varsinainen yhtiökokous

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 
21.4.2009 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa Kylmäkosken kunnan 
Sontulan kylässä, osoitteessa Sontulantie 382.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, 
joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:
n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakasluette-
loon viimeistään torstaina 9.4.2009.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, 
tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään perjantaina 
17.4.2009 klo 16.00 mennessä, joko 
- kirjeitse osoitteeseen Elecster Oyj, PL 39, 37801 TOIJALA
- puhelimitse numeroon 0201 541 211 / vaihde
- telefaksilla numeroon 0201 541 401
- sähköpostilla info@elecster.fi

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen il-
moittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyyde-
tään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 
14.4.2009 alkaen.

Osinko

Elecster Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että osinkoa maksetaan 0,10 euroa sekä A-sarjan osakkeelle 
että K-sarjan osakkeelle. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, 
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 24.4.2009 on merkitty Euroclear Finland 
Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään omistajaluette-
loon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä 
on 4.5.2009.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2009

Osavuosikatsaus 1/2009 ajalta 1.1. – 31.3.2009 
keskiviikkona 13.5.2009 
Osavuosikatsaus 2/2009 ajalta 1.1. – 30.6.2009 
keskiviikkona 19.8.2009 
Osavuosikatsaus 3/2009 ajalta 1.1. – 30.9.2009 
torstaina 12.11.2009 

Osavuosikatsaukset ja pörssitiedotteet ovat saatavilla Elecs-
terin verkkosivuilla, osoitteessa www.elecster.fi 

Osakerekisteri

Elecster Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. 
Omistajaluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy (Suomen 
Arvopaperikeskus Oy). Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoit-
tamaan osoitteenmuutokset ja muut osakeomistukseensa 
liittyvät asiat siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on 
arvo-osuustili.

Vu o s i k o o s t e  2 0 0 8

21.2.2008 Elecster-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 

21.2.2008 Elecster Oyj:n yhtiökokouskutsu 

28.3.2008 Elecster Oyj:n vuosikertomus 2007 julkaistu

17.4.2008 Elecster Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

13.5.2008 Elecster-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2008

19.8.2008 Elecster-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2008

26.9.2008 Elecster tarkistaa koko vuoden ennustettaan

26.9.2008 Muutos Elecsterin hallituksen kokoonpanossa

13.11.2008 Elecster-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2008

13.11.2008 Elecster Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2009 

Pörssitiedotteet on luettavissa kokonaisuudessaan Elecsterin kotisivuilla www.elecster.fi
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To i m i t u s j o h t a j a n  k a t s a u s

Vuosi 2008 tullaan muistamaan maailmantaloudessa tai-
tekohtana, jolloin poikkeuksellisen pitkään jatkunut kasvu 
taittui. USA:ssa subprimelainoista alkanut finanssikriisi levisi 
nopeasti vaikutuksiltaan maan rajojen ulkopuolelle ja  sekoitti 
pankkien toiminnan maailmanlaajuisesti. Rahoitusmarkkinoi-
den sekaannus aiheutti muuhun taloudelliseen toimintaan 
paniikkijarrutuksen ja rahoituskriisi levisi yleiseksi talouden 
taantumaksi, jopa talouslamaksi.

Liiketoiminnan toimintaympäristö muuttui myös meillä Elecs-
terissä  tilikauden viimeisellä neljänneksellä erittäin haasteel-
liseksi. Kiinassa tapahtunut maitojauheskandaali heijastui 
Kiinan tehtaallemme huomattavana pakkausmateriaalin me-
nekin pienenemisenä ja sillä oli selvä huonontava vaikutus 
viimeisen neljänneksen tulokseemme. 

Rahoituksen saatavuus ja hinta asiakkaittemme puolella vai-
keutui selvästi ja alkoi näkyä koneiden toimitusten siirtymisi-
nä ja myös investointipäätösten siirtämisinä myöhäisempään 
ajankohtaan odottamaan tilanteen selkiytymistä. Pakkausko-
neiden toimitusten siirtymiset jättivät toteutuneen liikevaihdon 
selvästi tavoitellun tason alapuolelle ja heikensivät osaltaan 
tulosta selvästi, koska niihin sisältyvä kate jäi tuloutumatta. 

Venäjän ruplan huomattava devalvoituminen joulukuussa ai-
heutti meille 0,5 milj. euron suuruisen valuuttakurssitappion, 
joka näkyy erityisesti joulukuun tuloksessa ja painoi osaltaan 
jo muutenkin ohueksi jääneen neljännen neljänneksen tulok-
sen tappiolle. 

Ongelmamme vuoden lopulla ei ollut kysynnän loppuminen, 
vaan kauppojen rahoituksen hidastuminen ja vaikeutuminen. 
Pakkausmateriaalien osalta vuosi oli vaikea. Raaka-aineiden 
jatkuva hintojen nousu söi katteita. Suorittamamme tuote-
hintojen korotukset aiheuttivat volyymien pienentymisen ja 
menetyksiä markkinaosuuksissa. Vuoden lopulla tapahtunut 
raaka-aineiden hintojen jyrkkä pudotus sekoitti markkinatilan-
netta ja käynnissä on uusi jako markkinaosuuksista ja hinta-
tasoista. 

Maailmanlaajuinen talouskriisi asettaa näkymien arvioimiselle 
ja tavoitteiden asettamiselle vuoden 2009 osalta haastavat 
puitteet. Pankkien kyky hoitaa investointien rahoitusta nou-
see nyt ratkaisevaan asemaan kriisistä eteenpäin selviytymi-
sessä. Omalla toimialallamme, elintarvikesektorilla, on selvästi 

olemassa investointikysyntää. Tässä tilanteessa ratkaisevaksi 
tekijäksi nouseekin rahoituksen saatavuus ja hinta. Markkina-
alueemme on hyvin laaja, lähes koko maitoa elintarvikkeena 
käyttävä maailma. Rahoituskysymysten ratkaisu on kuitenkin 
sama, yhteinen ongelma joka puolella. Vireillä on toimenpi-
teitä, joilla pyritään pankkien ja erityisrahoituslaitosten, kuten 
Finnveran, toimesta auttamaan kauppojen järjestämisessä. 
Ne toimenpiteet ovat tärkeitä ettei kauppojen toteutuminen 
jäisi rahoituksesta kiinni. 

Panostamme markkinointiin edelleen voimakkaasti. Esitte-
lemme uusia tuotteitamme  Anuga 2009 -messuilla Kölnissä, 
Dairy Industry 2009 -messuilla Moskovassa maaliskuussa ja 
Fispal 2009 –messuilla Sao Paulossa kesäkuussa. Näiden 
vuoden päänäyttelyiden lisäksi osallistumme useille muillekin 
messuille eri puolilla maapalloa. 

Tilauskantamme tälle vuodelle on varsin hyvä, mutta asiakkai-
den remburssien avaukset ja viiveet toimitukset laukaisevassa 
maksupostien suorituksissa ovat myös uhkatekijä vallitsevas-
sa rahoitustilanteessa. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat 
laskivat vuoden lopulla jyrkästi ja muutos heijastui heti tuottei-
den myyntihintoihin. Markkinatilanne on hieman sekava, kos-
ka raaka-aineiden  hintatason pysyvyydestä ei ole tietoa. 

Näkymät kuluvalle vuodelle ovat kaksijakoiset. Markkinoilla 
on olemassa selkeää investointikysyntää, toisaalta investoin-
tien vaatiman rahoituksen saatavuus ja hinta on uhkatekijä. 
Olemme optimistisia näkymiemme suhteen vuodelle 2009. 
Tavoittelemme tiukentuneissa olosuhteissa päättyneen vuo-
den tasoa sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Uhkatekijä-
nä on tietenkin talouskriisin kärjistyminen, siitä johtuvat suuret 
valuuttakurssiheilahtelut ja asiakkaiden investointirahoituksen 
vaikeutuminen.    

Esitän parhaat kiitokseni koko konsernin väelle hyvin tehdys-
tä työstä ja tuloksista maailmanlaajuisen talousmyllerryksen 
keskellä. Parhaat kiitokseni myös asiakkaillemme, osakkeen-
omistajille ja muille yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyös-
tä. 

Kylmäkoskella 4.3.2009 

Jarmo Halonen
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E l e c s t e r  O y j : n  h a l l i n n o i n t i

Sovellettavat säännökset

Elecster Oyj:n hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen 
osakeyhtiö – ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjes-
tykseen  ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (jatkossa Helsingin 
pörssi) sääntöihin ja ohjeisiin. Elecster noudattaa Helsingin 
pörssin sisäpiiriohjetta sekä Helsingin pörssin , Keskuskaup-
pakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton joulukuussa 2003 
antamaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi ja ohjausjärjes-
telmistä (Corporate Governance) jäljempänä luetelluin poik-
keuksin.
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2009 voimaan tulleen 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten vaatimat 
muutokset yhtiön hallinnossa huomioidaan tilikauden 2009 
aikana. Uuden hallinnointikoodin tarkoittama selvitys hallin-
nointi- ja ohjausjärjestelmästä annetaan vuoden 2009 tilin-
päätöksen yhteydessä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Se päättää sille 
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtä-
vistä. Yhtiökokous päättää  muun muassa tilinpäätöksen vah-
vistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten 
ja tilintarkastajien valitsemisesta ja heille maksettavista palkki-
oista sekä yhtiöjärjestyksen muutoksista.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen 
määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikau-
den päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava 
osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeis-
tään viikkoa ennen kutsussa mainittua viimeistä ilmoittautu-
mispäivää ja viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta 
julkaisemalla kokouskutsu yhtiön kotipaikkakunnalla leviäväs-
sä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai jättämällä kirjeissä 
yhtiön tiedossa olevilla osoitteilla postin kuljetettavaksi. Yhtiön 
toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jä-
seneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt osallistu-
vat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia 
syitä. 

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähin-
tään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiö-
järjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa 
asettamisjärjestystä. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräy-
tyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun soveltuvan 
lainsäädännön perusteella. Hallituksen jäsenten toimikausi 
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.
Hallitus vastaa muun muassa Elecster –konsernin strategi-
sista tavoitteista, liiketoiminnan ja hallinnon asianmukaisesta 
järjestämisestä sekä yrityskaupoista.
Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjes-
tyksen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. 
Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja toden-
nut, että Olavi Leino on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön 
merkittävistä osakkeenomistajista. Jarmo Halonen yhtiön toi-
mitusjohtajana ja Jukka Halonen yhtiön työntekijänä eivät ole 
riippumattomia yhtiöstä. Corporate Governance –suosituk-
sesta poiketen Jarmo Halonen, Jukka Halonen ja Päivi Halo-
nen eivät ole oman ja lähipiirinsä osakkeenomistuksen perus-
teella riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.
Tilikaudella 2008 hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen jä-
senten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 

76. Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 5.000 euroa vuo-
dessa ja hallituksen jäsenten 5.000 euroa vuodessa. 

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka on samalla kon-
sernijohtaja. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa konsernin lii-
ketoimintaa ja hoitaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti. Elecster Oyj:n toimitusjohtajana on vuodesta 1988 
lähtien toiminut Jarmo Halonen. Toimitusjohtajan palkasta ja 
muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajalla on kirjallinen 
toimitusjohtajasopimus, joka voidaan irtisanoa päättyväksi 
toimitusjohtajan puolelta 3 kuukauden ja Elecster Oyj:n puo-
lelta 6 kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimitusjohtaja 
sai erillistä palkkiota hallituksen jäsenen tehtävistä yhteensä 
5.000 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63-68 vuotta. 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Elecster Oyj:n hallitus vastaa konserniyhtiöiden hallinnosta ja 
toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja 
yhdessä talousjohtajan kanssa huolehtivat kirjanpidon luotet-
tavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä.
Yhtiön taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko 
konsernin kattavien tulos-, tase- ja myyntiraporttien avulla.
Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoimin-
nan tavoitteiden saavuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle.
Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, vahinko- ja vastuuva-
hinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin. 

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintar-
kastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokouksen valitsemi-
na varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet KTM, DI Jukka 
Lahdenpää, KHT ja KTM Veikko Terho, KHT. Varatilintarkasta-
jana on ollut KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab.
Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen 
Elecster Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintar-
kastajat antavat hallitukselle vuosittain tilintarkastussuunnitel-
man pääkohdat ja raportoivat hallinnon ja toimintojen juokse-
vasta tarkastuksesta.  Tilintarkastussuunnitelmassa on otettu 
huomioon, että yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen 
organisaatiota.
Tilikaudella 2008 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot 
olivat yhteensä 38.513,33 euroa.

Sisäpiirihallinto

Elecster noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Pysy-
vään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lakimääräiset sisäpiiriläiset 
eli hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Yritys-
kohtaiseen ei-julkiseen sisäpiiriin kuluu johtoryhmän jäsenet. 
Hankekohtaiseen sisäpiiriin puolestaan kuuluvat ne henkilöt, 
jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät 
yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa. 
Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja. Sisäpiiriin kuu-
luvat eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 21 vuorokau-
den kuluessa ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpää-
töstiedotteen julkistamista. Sisäpiiriläiselle annetaan kirjallinen 
ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta  Elecster Oyj huolehtii koulu-
tuksella ja tiedottamisella siitä, että  sisäpiiriläiset tunnistavat 
asemansa ja sen vaikutukset. 
Yhtiö ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland 
Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) SIRE –järjestel-
mässä.
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E l e c s t e r  O y j : n  h a l l i t u s

Jukka Halonen
Syntymävuosi:1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: Elecster Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1988 –2002 ja 
2003 -. Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1996, puheenjohtaja vuodesta 2002 lähtien
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 23.520 osaketta
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -

Jarmo Halonen
Syntymävuosi: 1952
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: Elecster Oyj:n toimitusjohtaja
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa vuodesta 1978 lähtien. 
Toimitusjohtaja vuodesta 1988 lähtien
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1986
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, 
hallintoneuvoston jäsen
Osakeomistus yhtiössä: 7.530 kappaletta osakkeita ja määräysvaltayhteisön 
omistus 3000 osaketta
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -

Päiv i  Halonen
Syntymävuosi: 1957
Koulutus: oik.yo
Päätoimi: Sijoitusanalyytikko
Keskeinen työkokemus: Finha Capital Oy:n palveluksessa eri tehtävissä 1982-.
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2007
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Okuli Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Osakeomistus yhtiössä: 18.426 osaketta
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -

Olavi  Leino
Syntymävuosi: 1946
Koulutus: varatuomari
Päätoimi: asianajaja
Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Esko E. Aallon avustava lakimies 1969-1978, 
asianajaja 1979. Asianajotoimisto Olavi Leino Oy 1981-
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1988
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: - 
Osakeomistus yhtiössä: 2785 osaketta
Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: -
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Hallituksen toimintakertomus

Konsernitilinpäätös, IFRS
 Konsernin tuloslaskelma
 Konsernitase
 Konsernin rahavirtalaskelma
 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS
 Emoyhtiön tuloslaskelma
 Emoyhtiön tase
 Emoyhtiön rahavirtalaskelma
 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön osaketiedot

Emoyhtiön osakekurssi ja vaihto

Konsernin  tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentakaavat
 
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
allekirjoitus

Tilintarkastuskertomus

Kaikki tilinpäätöksen tunnusluvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa 
esitetystä summaluvusta.

ELECSTER OYJ:n t i l inpäätös  vuodel ta  2008
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ELECSTER-KONSERNI

Elecster Oyj 2008

Tilikauden 2008 yhteenveto

- Liikevaihto 36.908 tuhatta euroa (42.154 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 2.355 tuhatta euroa (3.689 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 6,4 % (8,8 %) liikevaihdosta
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 89,4 % 

(89,8 %)
- Omavaraisuusaste 38,5 % (40,0 %)
- Osakekohtainen tulos 0,25 euroa (0,53 euroa)
- Hallituksen voitonjakoehdotus 0,10 euroa osakkeelta (0,18 

euroa)

Liiketoiminnan kuvaus ja toimintaympäristö

Elecster Oyj on pörssinoteerattu suomalainen yhtiö, jonka ko-
tipaikka on Kylmäkoski. 
Elecster Oyj on konsernin emoyhtiö. Emoyhtiö suunnitte-
lee, valmistaa ja markkinoi UHT-maidon prosessointilinjoja ja 
aseptisia pakkauslinjoja, pastöroidun maidon pakkauslinjoja 
sekä edellisiin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajui-
sesti. Konsernilla on valmistustoimintaa Suomen lisäksi Ees-
tissä, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin liiketoiminta jakautuu 
kolmeen liiketoiminta-segmenttiin; teollisuustuotteet, kulutta-
jatuotteet ja muut toiminnot. 

Teollisuustuote –segmentin asiakkaat ovat pääosin meije-
reitä. Pakkauskoneiden osalta kysyntä säilyi finanssikriisistä 
huolimatta hyvällä tasolla. Loppuvuoden aikana asiakkaiden 
vaikeudet investointirahoituksen saatavuudessa yhdessä ko-
honneiden rahoituskustannusten  kanssa näkyivät kuitenkin 
investointipäätösten siirtymisinä myöhäisempään ajankoh-
taan. Lisäksi monissa asiakasmaissa tapahtunut valuutan 
arvon heikkeneminen on  vaikuttanut asiakkaiden investoin-
tipäätöksiin. Konetoimitusten siirtymisten johdosta toteutunut 
liikevaihto jäi tavoitellun tason alapuolelle heikentäen tulosta.

Pakkausmateriaalien osalta vuosi oli vaikea. Raaka-ainehinto-
jen jatkuva nousu heikensi kannattavuutta. Kannattavuuden 
turvaamiseksi tehdyt hinnankorotukset aiheuttivat volyymien 
pienentymisen ja menetyksiä markkinaosuuksissa. Vuoden 
lopulla tapahtunut raaka-ainehintojen jyrkkä pudotus sekoitti 
markkinatilannetta osapuolten hakiessa perustaa hinnoitte-
lulle. Syksyllä Kiinassa ilmitullut maitojauheskandaali sekoitti 
paikallisen meijerituotteiden markkinatilanteen. Tämä vaikutti 
voimakkaasti myös nestemäisten maitotuotteiden kulutuk-
seen. Huolimatta siitä, että Elecster ei ole ollut millään tavalla 
osallisena skandaalissa, se vaikutti merkittävästi Kiinan pak-
kausmateriaalitehtaan loppuvuoden tuotantomääriin ja kan-
nattavuuteen.

Kansainvälisestä rahoituskriisistä huolimatta jatkamme mää-
rätietoisesti strategiamme toteuttamista. Tavoitteena on 
saavuttaa johtava asema päämarkkina-alueilla UHT-järjestel-
mätoimittajana, jossa on mukana maidon UHT prosessointi, 
aseptinen pussimaitopakkaus, pakkausmateriaali sekä after 
sales –toiminta.  Panostamme asiakaslähtöiseen toimintaan. 
Vuoden 2008 painopistealueita olivat uuden sukupolven, 
entistä tehokkaampien koneiden, markkinoille saaminen ja 
aktiiviset markkinointipanostukset mm. monien messuosallis-
tumisien muodossa.

Kuluttajatuote –segmentin asiakkaat ovat valtaosin suuria 
rauta- ja sisustusalan tukkuliikkeitä. Katsauskaudella kulutta-
jatuotteiden kysyntä heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna. 
Segmentin kannattavuutta heikensi kohonneet raaka-aine-
kustannukset.

Muut toiminnot –segmentin pääosin alihankintatoiminnasta 
koostuva kokonaisuus kehittyi loppuvuotta lukuun ottamat-
ta myönteisesti. Loppuvuodesta päämiesten tilauskannoissa 
tapahtuneet muutokset näkyivät myös alihankintatilausten 
vähenemisenä. 

IAS/IFRS-raportointi

Konsernin tilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (International Financial Repor-
ting Standards, IFRS) mukaisesti 1.1.2005 alkaen.

Liikevaihto

Elecster -konsernin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 
36.908 tuhatta euroa (edellisellä tilikaudella 42.154 tuhatta 
euroa). Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 12,4 %. Kan-
sainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 89,4 % 
(89,8 %).  Kansainvälinen rahoituskriisi hidasti loppuvuodesta 
asiakastoimituksia. Liikevaihdon määrään vaikutti myös Kii-
nan maitojauheskandaali.

Teollisuustuotteiden liikevaihto laski 14,7 %:lla 25.942 tuhan-
teen euroon. Kuluttajatuotteiden liikevaihto oli 6.970 tuhat-
ta euroa, jossa laskua edellisestä vuodesta 4,4 %. Muiden 
toimintojen liikevaihto laski 4.110 tuhanteen euroon, laskun 
ollessa 10,3 %.

Kannattavuus

Konsernin liikevoitto oli 2.355 tuhatta euroa (3.689 tuhatta 
euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli  6,4 % (8,8 %). 
Kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti pääosin pienenty-
nyt volyymi, kohonneet raaka-ainekustannukset ja valuutta-
kurssivaihtelut.

Konsernin tulos ennen veroja oli 1.364 tuhatta euroa (2.889 
tuhatta euroa). Tilikauden voitto oli 1.108 tuhatta euroa (2.211 
tuhatta euroa). Osakekohtainen tulos emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluvasta tuloksesta oli 0,25 euroa (0,53 euroa).

Tase ja rahoitus

Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 40.670 
tuhatta euroa (37.826 tuhatta euroa). Korollisten velkojen 
määrä oli 19.741 tuhatta euroa (16.274). Konsernin nettora-
hoituskulut olivat 991 tuhatta euroa (800). Omavaraisuusaste 
oli 38,5 % (40,0 %).

Investoinnit ja poistot

Tilikaudella konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3.414 tuhatta 
euroa. Investoinneista teollisuustuote -segmentin osuus oli 
2.777 tuhatta euroa. Pääosa näistä kohdistui konsernin muo-
vitehtaiden tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja ylläpitoon. 
Venäjän pakkausmateriaalitehtaan uusi tuotantolinja otetaan 
käyttöön vuoden 2009 alussa. Muut toiminnot -segmentin 
investointien määrä oli 637 tuhatta euroa. Eestin alihankin-
takonepajan palveluastetta parannetaan investoimalla uuteen 
pintakäsittelylaitokseen. Investointi mahdollistaa entistä pi-
demmälle jalostettujen kokonaisuuksien toimittamisen.

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 1.403 tuhatta 
euroa (1.290).

Hal l i tuk s en  to imin t ake r tomus  1 .1 .  –  31 .12 .2008  
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Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot painottuvat Teollisuustuote 
–segmenttiin. Niiden määrä oli vuoden aikana  905 tuhatta 
euroa (851). Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 2,5% 
konsernin liikevaihdosta (2,0 %). Edellisen vuoden tavoin tuo-
tekehityksen painopiste oli pakkauskoneiden pakkauskapasi-
teetin nostamisessa. Uuden sukupolven koneet ovat saaneet 
asiakkailta hyvän vastaanoton. Muovituotteiden osalta on pa-
nostettu ympäristöystävällisyyteen sekä kykyyn tarjota asiak-
kaiden tarpeita entistä paremmin palvelevia tuoteratkaisuja. 

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 325 
(318), josta ulkomailla 165 (162). Segmenteittäin henkilöstö 
jakaantui seuraavasti: Teollisuustuotteet 209 (202), Kulutta-
jatuotteet 37 (37) ja Muut 79 (79). Katsauskauden lopussa 
konsernin henkilöstön määrä oli 332 (326). Henkilöstön kes-
kimääräinen ikä vuoden lopussa oli  43 (43) vuotta.

Tilikauden työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 9.751 
tuhatta euroa (9.117 tuhatta euroa).

Konsernin johto

Toimitusjohtajana ja konsernijohtajana on vuodesta 1988 läh-
tien toiminut dipl.ins. Jarmo Halonen.

Konsernirakenne  

Konsernirakenteessa ei tapahtunut vuoden 2008 aikana 
muutoksia. 

Laatu ja ympäristö

Elecster Oyj on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan ISO 
9001:2000 –laatustandardia. 
Laatujärjestelmä on tärkeä osa johtamisjärjestelmää ja sitä yl-
läpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Auditoinnin on suorittanut 
Bureau Veritas Certification. 

Konserni ottaa toiminnassaan huomioon ympäristönäkö-
kohdat ja toimii ympäristönsuojelutoiminnassa yhteistyössä 
paikallisten viranomaisten kanssa. Pakkausmateriaalien ke-
hitystyössä otetaan huomioon kierrätettävyysmahdollisuudet, 
Valmistamillamme pakkausmateriaaleilla onkin etuna niiden 
hyvä soveltuvuus kierrätykseen ja uusiokäyttöön. 

Riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin liiketoimintaan liittyy strategisia liiketoimintariskejä, 
toiminnallisia riskejä, vahinkoriskejä ja rahoitusriskejä. Riskit 
pyritään tunnistamaan ja riskienhallinnalla varmistamaan toi-
minnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa.

Strategiset riskit liittyvät asiakassuhteisiin, maariskeihin, tuo-
tekehitykseen sekä suoritettaviin investointeihin. Konsernin 
liiketoiminnasta merkittävä osa muodostuu Suomen ulkopuo-
lella tapahtuvasta toiminnasta, siten liiketoimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa haitallisesti konser-
nin toimintaan. Riskiä kuitenkin pienentää toimiminen useilla 
toisistaan riippumattomilla markkina-alueilla. Myös konsernin 
asiakaskunta on hajautunut maantieteellisesti ympäri maail-
maa. Konserni ei ole kriittisellä tavalla riippuvainen yksittäises-
tä asiakkaasta. Konserni kohtaa kilpailua kaikilla markkinoilla, 
joilla sen tuotteita myydään. Kilpailu on joko maailmanlaajuis-

ta tai paikallista. Konsernin vahva tuotekehitys, kokonaisval-
tainen tuote ja asiakaslähtöinen, asiakkaan tarpeet, toiveet ja 
odotukset, huomioonottava kokonaisvaltainen palvelu  ovat 
keskeisessä asemassa kilpailussa menestymisessä.

Toiminnalliset riskit liittyvät tuotantoprosessiin, hankintaket-
juun, suhdannevaihteluihin tai ulkoisiin tapahtumiin esim. 
raaka-ainehintojen muutoksiin. Elecsterin tuotannossa tär-
keimmät raaka-aineet ovat ruostumaton teräs ja muoviraa-
ka-aineet. Pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset 
saattaisivat aiheuttaa tuotantokatkoksia ja vaikuttaa haitalli-
sesti liiketoimintaan. Konserni käyttää useita kansainvälises-
ti toimivia raaka-ainetoimittajia pienentääkseen em. riskiä. 
Maailmantalouden kehitys saattaa vaikuttaa raaka-aineiden 
hintoihin, varsinkin yllättävillä heilahduksilla saattaa olla hai-
tallinen vaikutus konsernin tulokseen. Konserni on liiketoimin-
nassaan enenevässä määrin yhteistyössä alihankintayritysten 
kanssa. Uuteen toimintamalliin liittyvää riskiä pienennetään ja 
tuotantotoiminnan tehokkuutta parannetaan erityisen kehitys-
ohjelman avulla. Osaan konsernin liiketoimintaa liittyy suhdan-
nevaihtelua, jolla lyhyellä tähtäimellä saattaa olla vaikutusta 
konsernin tulokseen.

Toimintaan liittyvät vahinkoriskit vakuutetaan ulkopuolisissa 
vakuutusyhtiöissä siinä määrin kun se on taloudellisesti pe-
rusteltavissa. Vakuutusturva kattaa henkilövahingot, omai-
suusvahingot, toiminnan keskeytymisen sekä tuote- ja toi-
mintavastuun.

Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa on käsitelty konsernin liite-
tiedoissa kohdassa 21.

Edellä olevaan riskien ja epävarmuustekijöiden kuvaukseen 
liittyy tulevaisuuteen kohdistuvia arvioita ja olettamuksia. To-
delliset tulevaisuuden riskit ja niiden seuraamukset saattavat 
poiketa edellä esitetystä.

Yhtiökokouspäätökset

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2008 vahvisti 
tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hal-
lituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti halli-
tuksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,18 euroa 
osakkeelta. Osinko on maksettu 29.4.2008.

Hallitukselle valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimi-
sesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkei-
den hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuu-
tus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehit-
tämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskau-
poissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön 
tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien 
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöi-
täviksi.

Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkises-
sa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäis-
hinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein 
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuu-
tuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suori-
tetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopape-
rikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. 
Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa 
kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistus-
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ten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 pro-
senttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osak-
keiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei 
ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan 
jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen eh-
doista. Valtuutus on voimassa 1.5.2008 – 30.4.2009 välisenä 
aikana.

Hallitukselle valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttami-
sesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkei-
den luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sar-
jan 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 paina-
va taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, 
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastik-
keena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön 
tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien 
toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana talou-
dellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mu-
kaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista eh-
doista. Valtuutus on voimassa 1.5.2008 – 30.4.2009 välisenä 
aikana.

Hallinto

Hallitus 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi uudelleen Jaak-
ko Halosen, Jarmo Halosen, Jukka Halosen, Päivi Halosen 
ja Olavi Leinon. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 
Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle ja jä-
senille 5.000 euron suuruinen vuosipalkkion.

Muutos hallituksen kokoonpanossa

Pörssitiedotteella 26.9.2008 ilmoitettiin, että hallituksen jäsen 
Jaakko Halonen on eronnut yhtiön hallituksesta sairauden 
vuoksi. Muut yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet 
jatkoivat tehtävissään ja hallitus on ollut yhtiöjärjestyksen mu-
kaan edelleen päätösvaltainen. 

Tilintarkastus

Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet KTM, DI 
Jukka Lahdenpää, KHT ja KTM Veikko Terho, KHT. Varati-
lintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Moore Stephens Re-
winet Oy Ab

Hallinnointiperiaatteet

Yhtiön hallitus on vahvistanut Elecster Oyj:n hallinnointia 
koskevat periaatteet, jotka ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla 
osoitteessa www.elecster.fi.

Osake ja osakepääoma

Osakkeet

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, A-sarja ja K-
sarja. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Pörs-
sissä. Tarkemmat tiedot osakepääoman rakenteesta, osake-
omistuksen jakaumasta ja suurimmista osakkeenomistajista 
on esitetty toisaalla tässä tilinpäätöksessä.

Osakekurssi ja vaihto

Vuonna 2008 yhtiön A-osakkeen ylin kurssi oli 6,10 euroa ja 
alin 3,02 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 3,60 
euroa. A-osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 272.781 kap-
paletta, mikä vastaa 15,0 prosenttia A-osakkeiden määrästä.

Omat osakkeet

Hallitus ei ole vuonna 2008 käyttänyt valtuutustaan hankkia 
tai luovuttaa omia osakkeita. Katsauskauden päättyessä yhti-
öllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei ole saatu liputusilmoituksia.

Näkymät ja lähiajan epävarmuustekijät

Maailmanlaajuinen talouskriisi asettaa näkymien arvioimiselle 
haastavat puitteet. Pankkien kyky hoitaa investointien rahoi-
tusta nousee nyt ratkaisevaan asemaan kriisistä eteenpäin 
selviytymisessä. Omalla toimialallamme, elintarvikesektorilla, 
on selvästi olemassa investointikysyntää. Tässä tilanteessa 
ratkaisevaksi tekijäksi nouseekin rahoituksen saatavuus ja 
hinta. Markkina-alueemme on hyvin laaja, lähes koko mai-
toa elintarvikkeena käyttävä maailma. Rahoituskysymysten 
ratkaisu on kuitenkin sama, yhteinen ongelma joka puolella. 
Vireillä on toimenpiteitä, joilla pyritään pankkien ja erityisrahoi-
tuslaitosten, kuten Finnveran, toimesta auttamaan kauppojen 
rahoituksen järjestämisessä. Ne toimenpiteet ovat tarpeellisia 
ja tärkeitä ettei kauppojen toteutuminen jäisi rahoituksesta 
kiinni.
Tilauskantamme tälle vuodelle on varsin hyvä, mutta asiakkai-
den remburssien avaukset ja viiveet toimitukset laukaisevassa 
maksupostien suorituksissa ovat myös uhkatekijä vallitsevas-
sa rahoitustilanteessa. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat 
laskivat vuoden lopulla jyrkästi ja muutos heijastui heti tuottei-
den myyntihintoihin. Nyt markkinatilanne on hieman sekava, 
koska hintatason pysyvyydestä ei ole tietoa.  
Näkymät kulumassa olevalle vuodelle ovat kaksijakoiset.  
Markkinoilla on olemassa selkeää investointikysyntää, toisaal-
ta investointien vaatiman rahoituksen saatavuus ja hinta on 
uhkatekijä. Olemme optimistisia näkymiemme suhteen vuo-
delle 2009. Tavoittelemme tiukentuneissa olosuhteissa päät-
tyneen vuoden tasoa sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. 
Uhkatekijänä on tietenkin talouskriisin kärjistyminen, siitä joh-
tuvat suuret valuuttakurssiheilahtelut ja asiakkaiden investoin-
tirahoituksen vaikeutuminen.    

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3.542.977,11 eu-
roa. Emoyhtiön tappio tilikaudelta oli 71.392,82 euroa.
Elecster Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden 
tappio siirretään voittovarojen tilille ja että voittovaroista mak-
settaisiin osinkoa 0,10 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeel-
ta eli yhteensä 374.811,60 euroa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl-
keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuval-
mius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen 
näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
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K o n s e r n i n  t u l o s l a s k e l m a

Tuhatta euroa Liitetieto 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
   
LIIKEVAIHTO  36 908 42 154
   
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos  1 419 820
Valmistus omaan käyttöön  2 064 431
Liiketoiminnan muut tuotot 3 236 387
Materiaalit ja palvelut 4 -21 628 -24 428
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 5 -9 751 -9 117
Poistot 6 -1 403 -1 290
Liiketoiminnan muut kulut 7 -5 490 -5 268
LIIKEVOITTO  2 355 3 689
   
Rahoitustuotot 8 1 004 500
Rahoituskulut 8 -1 995 -1 299
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA  1 364 2 889
   
Tuloverot 9 -255 -678
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  1 108 2 211
   
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:   
Emoyhtiön osakkeenomistajille 10 949 1 970
Vähemmistöosakkaille  159 241
  1 108 2 211
   
   
   
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu   
osakekohtainen tulos   
   
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot  0,25 0,53
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot  0,25 0,53
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K o n s e r n i t a s e

 Liitetieto 31.12.2008 31.12.2007
   
VARAT   
   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet 11 93 116
Aineelliset hyödykkeet 12 13 975 11 624
Myytävissä olevat sijoitukset 14 419 418
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 15 1 777 1 516
Laskennallinen verosaaminen 16 218 52
PITKÄAIKAISET VARAT  16 482 13 726
   
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 17 12 191 10 925
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 8 508 9 145
Tuloverosaaminen 18 200 445
Rahat ja pankkisaamiset 19 3 290 3 585
LYHYTAIKAISET VARAT  24 188 24 100
   
VARAT  40 670 37 826
   
   
OMA JA VIERAS PÄÄOMA    
   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma 20 3 152 3 152
Ylikurssirahasto  4 239 4 239
Muut  rahastot  72 41
Muuntoerot  -210 -418
Kertyneet voittovarat  7 063 6 816
  14 316 13 830
Vähemmistöosuus  1 058 1 011
OMA PÄÄOMA  15 374 14 841
   
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka 22 443 345
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 23 10 292 9 837
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  10 735 10 182
   
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 23 9 449 6 437
Ostovelat ja muut velat 23 5 088 6 321
Tuloverovelka 23 23 45
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  14 560 12 803
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT  40 670 37 826
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K o n s e r n i n  r a h a v i r t a l a s k e l m a

Tuhatta euroa 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
   
Liiketoiminnan rahavirta   
Tilikauden voitto 1 108 2 212
Oikaisut:     
 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 1 626 1 276
 Korkokulut ja muut rahoituskulut 765 799
 Verot 256 677
   
Käyttöpääoman muutokset:     
 Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 655 276
 Vaihto-omaisuuden muutos -1 263 -1 464
 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -1 327 137
   
Maksetut korot -958 -956
Saadut korot 174 153
Maksetut verot -444 -953
Liiketoiminnan rahavirta 592 2 157
 
Investointien rahavirta     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 484  -1 039
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 59 74
Lainasaamisten takaisinmaksut 45 21
Myönnetyt lainat 0  0
Investointien rahavirta -3 380  -944
   
Rahoituksen rahavirta      
Lainojen nostot 9 342 2 290
Lainojen takaisinmaksut -5 994 -2 810
Maksetut osingot -787 -749
Rahoituksen rahavirta 2 561 -1 269
    
Rahavarojen muutos -227  -56
Rahavarat tilikauden alussa 3 586 3 704
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -70 -62
Rahavarat tilikauden lopussa 3 289 3 586
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K o n s e r n i n  o m a n  p ä ä o m a n  m u u t o s l a s k e l m a  

       Vähemmistö-
2007 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Yhteensä osuus Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2007 3 152 4 239 42 -315 5 611 12 729 881 13 611

Muuntoeron muutos 0 0 -1 -103 -128 -232 0 -232
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 -1 -1 0 -1
Omaan pääomaan suoraan  0 0 -1 -103 -128 -233 0 -233
kirjatut nettovoitot ja -tappiot

Tilikauden voitto     1 970 1 970 241 2 211
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 -1 -103 1 842 1 738 241 1 979

Osingonjako     -637 -637 -112 -749
OMA PÄÄOMA 31.12.2007 3 152 4 239 41 -418 6 816 13 830 1 011 14 841
         
            
                  Vähemmistö-
2008 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Yhteensä osuus Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2008 3 152 4 239 41 -418 6 816 13 830 1 011 14 841

Muuntoeron muutos 0 0 5 208 -2 212 0 212
Siirrot erien välillä 0 0 26 0 -26 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan  0 0 31 208 -28 212 0 212
kirjatut nettovoitot ja -tappiot 

Tilikauden voitto     949 949 159 1 108
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 31 208 921 1 161 159 1 320

Osingonjako     -675 -675 -112 -787
OMA PÄÄOMA 31.12.2008 3 152 4 239 72 -210 7 063 14 316 1 058 15 374
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Yrityksen perustiedot

Elecster –konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi pää-
tuotteenaan UHT-maidon prosessointi- ja aseptisia pak-
kauslinjoja, pastoroidun maidon pakkauslinjoja sekä niihin 
liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti.  Konsernin 
emoyritys on Elecster Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on Kyl-
mäkoski  ja sen rekisteröity osoite on Sontulantie 382, 37800 
TOIJALA. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa 
Internet-osoitteesta www.elecster.fi tai konsernin emoyhtiön  
pääkonttorista edellä mainitusta osoitteesta.

Elecster Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
18.2.2009 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 
osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus 
hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidet-
tävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mah-
dollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

1. Til inpäätöksen laat imisperiaatteet

Laatimisperusta
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstan-
dardien (International Financial Reporting Standards) mukai-
sesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2008 voimassa 
olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. 
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suo-
men kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä  
EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn  menettelyn 
mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja 
ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kir-
janpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoi-
hin tai oletushankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta 
myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja –velkoja, johdannaissopi-
muksia ja suojauskohteita käyvän arvon suojauksessa, jotka 
on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot on esitetty 
tuhansina euroina.

Konserni on soveltanut 1.1.2008 alkaen seuraavia uusia ja 
uudistettuja standardeja sekä tulkintoja:
 
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen 
sekä IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettä-
vät tiedot –standardien muutokset – (voimassa 1.7.2008 läh-
tien). Muutokset on annettu lokakuussa 2008 kansainvälisen 
rahoituskriisin vuoksi ja ne koskevat tiettyjen rahoitusvarojen 
uudelleenluokittelua. Uudelleenluokittelu on sallittua määrätyn 
ajanjakson aikana takautuvasti 1.7.2008 lähtien ja sen jälkeen 
tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa. Standardimuutoksella 
ei ole vaikutusta konsernin tilikauden 2008 tilinpäätökseen, 
sillä konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä taseessaan sel-
laisia standardimuutosten tarkoittamia rahoitusvaroja, joiden 
uudelleenluokittelu olisi konsernin arvion mukaan tarpeellista. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edel-
lyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja tietoa 
harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on tehnyt. Tie-
toa harkintaan perustuvista ratkaisuista, jota johto on käyttä-
nyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita 
soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä 
esitettäviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdas-

sa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioi-
hin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
 
Tytäryritykset
 
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Elecster Oyj 
ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, jois-
sa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy kun 
konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin 
määräysvalta. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä 
yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saa-
miseksi sen toiminnasta.
Konsernin keskinäinen omistus on eliminoitu hankintameno-
menetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konserniti-
linpäätökseen siitä hetkestä lukien, kun konserni on saanut 
määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jol-
loin määräysvalta lakkaa. Sisäiset liiketapahtumat, sisäisten 
toimitusten realisoitumattomat voitot, sisäiset saamiset ja 
velat sekä konsernin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Rea-
lisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, 
että tappio johtuu arvonalenemisesta. Vähemmistöosuus 
erotetaan omasta pääomasta ja esitetään taseessa omassa 
pääomassa omana eränään. Samoin vähemmistön osuus tili-
kauden tuloksesta esitetään omana eränään myös konsernin 
tuloslaskelmassa. Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista 
kirjataan konsernitilinpäätökseen enintään sijoituksen mää-
rään saakka.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat 
luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pää-
asiallisen toimintaympäristön valuutta. Konsernitilinpäätös on 
esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja 
esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toi-
mintavaluutan määräisiksi käyttäen likimain tapahtumapäivän 
kurssia.  Kauden lopussa avoimena olevat ulkomaanrahan 
määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen kauden lo-
pun kursseja.  Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista 
syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Liike-
toiminnan kurssivoitot ja –tappiot sisältyvät vastaaviin eriin lii-
kevoiton yläpuolelle.  Valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot 
ja –tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja –kuluihin. 

Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslas-
kelmat muunnetaan euroiksi keskikurssin ja taseet tilinpää-
töspäivän kurssin mukaan. Tuloslaskelman ja taseen eri 
valuuttakursseista aiheutuva keskikurssiero on kirjattu kerty-
neiden voittovarojen muuntoeroihin.  Siirtymäpäivästä lähtien 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muuntoerot esi-
tetään omassa pääomassa erillisenä eränä.

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu al-
kuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä 
poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Maa-
alueista ei tehdä poistoja. Maa-alueet, joihin kohdistuu 
arvonkorotuksia, on arvostettu oletushankintamenoon.  

Suunnitelmapoistot on laskettu taloudellista pitoaikaa vastaa-
vina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta taloudelli-

Konserni t i l inpäätös ,  IFRS

K o n s e r n i t i l i n p ä ä t ö k s e n  l i i t e t i e d o t

http://www.elecster.fi
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sen pitoajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat 
seuraavat:

Rakennukset ja rakennelmat 15-30 vuotta
Koneet ja kalusto   3-15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet      10 vuotta

Hyödykkeen jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkis-
tetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan 
kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita 
muutoksia. 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistami-
sesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja –tappiot sisälty-
vät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

VIERAAN PÄÄOMAN MENOT
 
Konserni on alkanut tilinpäätöksessä 31.12.2008 soveltaa uu-
distettua 1.1.2009 voimaan tulevaa IAS 23 Vieraan pääoman 
menot -standardia, joka edellyttää standardin mukaiset ehdot 
täyttävään hyödykkeeseen välittömästi kohdistettavissa ole-
vien vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi kyseisen 
hyödykkeen hankintamenoa.  Aikaisempi soveltaminen  koh-
distuu kaikkiin standardin ehdot täyttäviin vuonna 2008 alka-
neisiin projekteihin. Takautuvia oikaisuja aikaisempiin tilinpää-
töksiin tai osavuosikatsauksiin ei ole tehty. 

Muut kuin em. ehdot täyttävät vieraan pääoman menot kirja-
taan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 

JULKISET AVUSTUKSET

Aineellisen käyttöomaisuuden hankintaan liittyvät julkiset 
avustukset vähennetään hyödykkeen hankintamenosta ja 
kirjataan tuloslaskelmaan pienentämään hyödykkeestä kir-
jattavia poistoja. Muut julkiset avustukset kirjataan tuloslas-
kelmaan tuottoina niille tilikausille, joilla avustuksia vastaavat 
kulut syntyvät.

SIJOITUSKIINTEISTÖT
 
Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallus-
saan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnou-
sua. Sijoituskiinteistöt on arvostettu oletushankintamenoon.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Liikearvo
 
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää kon-
sernin osuuden 1.1.2004 jälkeen hankitun yrityksen netto-
varallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Tätä 
aiempien liiketoimintojen yhdistämisen liikearvo vastaa aiem-
man tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on 
käytetty oletushankintamenona. Näiden hankintojen luokitte-
lua tai tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa 
IFRS-tasetta laadittaessa.
Liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne tes-
tataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta.  
Elecster Oyj:n IFRS –mukaisessa taseessa ei ole liikearvoja.

Tutkimus- ja kehittämismenot
 
Tutkimusmenot  kirjataan kuluiksi. Uusien tai kehittyneem-
pien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot ak-
tivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, 
kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää 
kaupallisesti ja siitä odotetaan saatavan vastaista taloudellista 
hyötyä. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei enää 
myöhemmin aktivoida. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä 
lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole 
valmis, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, jos hyödykkeen 
hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja jos on to-
dennäköistä, että hyödykkeestä johtuva oletettu taloudelli-
nen hyöty koituu yrityksen hyväksi.  Patentit, tavaramerkit ja 
lisenssit, joilla on rajallinen vaikutusaika, merkitään taseeseen 
alkuperäiseen hankintamenoonsa ja kirjataan kuluksi tuloslas-
kelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutus-
aikansa kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoit-
tamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne 
testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Poistoajat ovat seuraavat: 
Kehittämismenot  3-5 vuotta
ATK-ohjelmistot 3-5 vuotta

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhai-
sempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Valmiiden 
ja keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon sisällytetään 
raaka-aineiden ostomenot, välittömät valmistuspalkat, muut 
välittömät valmistusmenot sekä osuus valmistuksen yleiskus-
tannuksista (normaalitoiminta-asteeseen perustuen), mutta ei 
vieraan pääoman menoja. Nettorealisointiarvo on tavanomai-
sessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on 
vähennetty arvioidut  tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvitta-
vat menot ja myynnistä johtuvat menot.

VUOKRASOPIMUKSET

Konserni vuokralle ottajana
 
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa 
konsernilla on olennainen osa omistajille ominaisista riskeistä 
ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Konser-
nilla ei tällä hetkellä ole tällaisia sopimuksia.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja 
edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopi-
muksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat 
vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-
ajan kuluessa.

Konserni vuokralle antajana
 
Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet, joiden omistami-
selle ominaiset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet olennaisilta osin 
vuokralle ottajalle, käsitellään rahoitusleasingsopimuksina ja 
kirjataan taseeseen saamisena. Saaminen kirjataan nykyar-
voon. Rahoitusleasingsopimuksen rahoitustuotto tuloutetaan 
vuokra-ajalle siten, että jäljellä oleva nettosijoitus tuottaa tili-
kausittain saman tuottoprosentin vuokra-ajan kuluessa.

Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annetut hyö-
dykkeet sisältyvät aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 
taseessa. Niistä tehdään poistot kuten omassa käytössä ole-
vista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Vuokratuotot 
kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

ARVONALENTUMISET

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä sii-
tä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä 
ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävis-
sä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioi-
daan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta 
siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, aineettomat 
hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika 
sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Arvonalentumi-
sen arviointia varten konsernin omaisuus jaetaan yksiköihin 
sille alimmalle tasolle, joka on muista yksiköistä pääosin riip-
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pumaton ja jonka rahavirrat on erotettavissa ja pitkälle riippu-
mattomia muiden vastaavien yksiköiden rahavaroista. 

Arvonalennuksena kirjataan määrä, jolla omaisuuden tase-
arvo ylittää vastaavan omaisuuden kerrytettävissä olevan 
rahamäärän. Kerrytettävissä olevaksi rahamääräksi otetaan 
omaisuuserän nettomyyntihinta tai sitä korkeampi käyttöar-
vo. Käyttöarvo perustuu pääsääntöisesti tulevaisuuden dis-
kontattuihin nettokassavirtoihin, jotka vastaavan omaisuuden 
avulla on saatavissa.

Arvonalennustappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. 
Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan 
yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa 
tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen 
vähentämään yksikön muita omaisuuseriä tasasuhteisesti. 
Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapah-
tunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä 
on muuttunut. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta 
enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman 
arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua ar-
vonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. 

TYÖSUHDE-ETUUDET

Eläkevelvoitteet
 
Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjai-
siksi järjestelyiksi. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt 
suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota ve-
loitus koskee. Konserniyhtiöiden eläkejärjestelyt on hoidettu 
vakuutusyhtiöissä ja ne ovat luonteeltaan maksupohjaisia. 

Osakeperusteiset maksut
 
Konsernilla ei ole työsuhteisiin liittyviä optio- tai muita osake-
perusteisia palkitsemisjärjestelmiä.

VARAUKSET

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisem-
man tapahtuman seurauksena olemassa oleva oikeudellinen 
tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen 
täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa ta-
loudellisen menetyksen ja velvoitteen määrä on luotettavasti 
arvioitavissa. Mikäli konserni odottaa varauksen tulevan ka-
tetuksi, esimerkiksi vakuutussopimuksesta, saatava korvaus 
merkitään taseeseen erillisenä saatavana, mutta vain, jos 
korvauksen saaminen on käytännöllisesti katsoen varmaa. 
Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien 
menojen nykyarvoon.
Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden 
täyttämiseksi vaadittavat välittömät menot ylittävät sopimuk-
sesta saatavat hyödyt.
Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista 
koskevista velvoitteista kirjataan varaus silloin kun konsernilla 
on ympäristölainsäädännön  ja omien ympäristöperiaatteiden 
perusteella velvoite, joka liittyy tuotantolaitoksen käytöstä 
poistamiseen, ympäristövahingon korjaamiseen tai laitteiston 
paikasta toiseen siirtämiseen. 

TULOVEROT

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan 
tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Ve-
rokulu kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi suoraan omaan pää-
omaan kirjattavien erien osalta, jolloin verovaikutus kirjataan 
myös vastaavasti osaksi omaa pääomaa. Kauden verotetta-
vaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta 
kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Verot 
oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista kir-
janpidon ja verotuksellisen arvon välisistä väliaikaisista eroista 
tilinpäätöshetkellä vahvistettuja verokantoja käyttäen. Suurim-
mat väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyö-
dykkeiden poistoista, käyttämättömistä verotuksellisista tap-
pioista ja hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin 
arvostuksista.  Tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei 
kirjata laskennallista veroa siltä osin, kun ero ei todennäköi-
sesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti, 
johon todennäköisesti on käytettävissä tulevien tilikausien 
verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyö-
dyntää. 

TULOUTUSPERIAATTEET

Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä 
saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina oikaistuna välil-
lisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurs-
sieroilla.

Myydyt tavarat ja tuotetut palvelut

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun myytyjen tuottei-
den omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirty-
neet ostajalle ja konsernilla ei ole enää tuotteiden hallintaoike-
utta eikä todellista määräysvaltaa. Vuokratuotot tuloutetaan 
tasaerinä vuokrakaudelle. Tuotot palveluista kirjataan, kun 
palvelut on suoritettu.

Pitkäaikaishankkeet

Pitkäaikaishankkeen tulot ja menot kirjataan tuotoksi ja ku-
luksi valmiusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos 
voidaan arvioida luotettavasti. Valmiusaste määritetään ku-
hunkin hankkeeseen liittyen tarkasteluhetkeen mennessä 
suoritetusta työstä johtuvien menojen osuutena hankkeen 
arvioiduista kokonaismenoista. Kun on todennäköistä, että 
hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylit-
tävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva 
tappio kirjataan kuluksi välittömästi.
Kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei voida arvioida luo-
tettavasti, hankkeesta johtuvat menot kirjataan kuluksi sa-
malla kaudella, jolla ne ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia 
tuottoja kirjataan vain siihen määrään asti, kun toteutuneita 
menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Hakkeesta johtu-
va tappio kirjataan välittömästi.
Konsernilla ei tällä hetkellä ole IAS 11 mukaisia pitkäaikais-
hankkeita.
 
Korot ja osingot

Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja 
osinkotuotot kun oikeus osinkoon on syntynyt.
 
Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu seuraaviin ryhmiin: käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, erä-
päivään asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset ja 
myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitus-
varojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne luokitellaan 
alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Transaktiomenot sisälty-
vät alkuperäiseen kirjanpitoarvoon kun kyseessä on erä jota ei 
arvosteta käypään arvoon tuloksen kautta. Kaikki rahoitusva-
rojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä.

Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, 
kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden 
rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja 
tuotot konsernin ulkopuolelle.
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Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
on hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyen aikavälin 
markkinahintojen muutoksista. Johdannaiset, jotka eivät täy-
tä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu kaupankäyntitarkoi-
tuksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
sekä 12 kuukauden sisällä erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät 
lyhytaikaisiin varoihin. Ryhmän erät on arvostettu käypään 
arvoon ja muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että 
realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan.
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat sellaisia rahoi-
tusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai 
määritettävissä, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka 
konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. 
Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, ja ne sisältyvät 
pitkäaikaisiin varoihin.
Lainat ja muut saamiset ovat varoja, joihin liittyvät maksut 
ovat kiinteät tai määrättävissä ja joita ei noteerata toimivilla 
markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoitukses-
sa. Tähän ryhmään sisältyvät konsernin rahoitusvarat, jotka 
on aikaansaatu luovuttamalla rahaa, tavaroita tai palveluita 
velallisille.  Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, ja 
ne sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin; viimeksi 
mainittuihin mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua.
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat varoja, jotka on nimen-
omaisesti määrätty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu 
muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi 
jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätös-
päivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. 
Myytävissä olevat rahoitusvarat voivat koostua osakkeista ja 
korollisista sijoituksista, ja ne arvostetaan käypään arvoon ja 
arvon muutokset merkitään käyvän arvon rahastoon omaan 
pääomaan verovaikutus huomioon ottaen. 
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nos-
tettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, 
erittäin likvideistä sijoituksista.  Konsernitileihin liittyvät luotto-
tilit sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin.
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vas-
tikkeen perusteella käypään arvoon. Transaktiomenot on 
sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. 
Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen ko-
ron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvel-
koja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voivat olla 
korollisia tai korottomia.

JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA

Konserni ei ole soveltanut IFRS:n mukaista suojauslaskentaa 
valuuttamääräisiä tase-eriä ja todennäköisiä tulevia rahavirtoja 
suojaaviin valuuttajohdannaisiin, vaikka ne olisi hankittu suo-
jaavassa tarkoituksessa. Konsernin varsinaisen liiketoiminnan 
rahavirran pääasiallinen suojaustapa on saatava/velka –posi-
tion seuranta valuuttakohtaisesti.
Ei-suojaavat johdannaisinstrumentit arvostetaan käypään ar-
voon ja arvostustulos kirjataan rahoitustuottoihin tai kuluihin. 
Taseessa ei-suojaavat johdannaiset sisältyvät lyhytaikaisiin 
muihin saamisiin. Konserni ei solmi johdannaissopimuksia 
spekulaatiotarkoituksessa.

LIIKEVOITTO

IAS-1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardi ei määrittele lii-
kevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: 
liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon 
lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut 
valmiiden ja keskeneräisten valmisteiden varaston muutok-
sella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluil-
la oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut, poistot ja arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan 
muut kulut. Kaikki muut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoi-
ton alapuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne 
syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä. Muussa tapauksessa 
kurssierot sisältyvät rahoituseriin.

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPE-
RIAATTEET JA ARVIOIHIN SISÄLTYVÄT KESKEISET 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuut-
ta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat 
poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan 
käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
soveltamisessa. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näke-
mykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat 
kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä 
todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun mu-
assa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun 
kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Konsernis-
sa seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä näiden 
taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti yhdessä 
liiketoimintayksiköiden kanssa. Mahdolliset arvioiden ja olet-
tamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, 
jonka aikana arvioita tai olettamuksia korjataan, ja kaikilla tä-
män jälkeisillä tilikausilla.

Arvonalentumistestaus

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumi-
sen varalta liikearvo, keskeneräiset aineettomat hyödykkeet ja 
ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudelli-
nen vaikutusaika sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta 
edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. 
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Li iketoimintasegment i t  (ens i s i ja i se t  segment i t )     
    
 Teollisuus-  Kuluttaja- Muut  Kohdista- Konserni
2008 tuotteet  tuotteet  toiminnot Eliminoinnit  mattomat  yhteensä

      
TULOSLASKELMATIEDOT      
Ulkoinen liikevaihto 25 885 6 970 4 053   36 908
Segmenttien välinen liikevaihto 57 0 58 -115  0
Liikevaihto 25 942 6 970 4 110 -115  36 908
      
Segmentin liikevoitto 1 250 688 399 17  2 355
Liikevoitto      2 355
      
Rahoitustuotot- ja kulut     -991 -991
Tuloverot     -255 -255
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista      1 108
Tilikauden tulos      1 108
      
TASETIEDOT      
Segmentin varat 28 658 4 127 3 557 -109  36 233
Kohdistamattomat varat     4 436 4 436
Varat yhteensä 28 658 4 127 3 557 -109  40 670
      
Segmentin velat 3 969 543 487 -6  4 993
Kohdistamattomat velat     20 302 20 302
Velat yhteensä 3 969 543 487 -6  25 295
      
MUUT TIEDOT      
Liikevaihto, tavarat 25 764 6 970 3 679   36 414
Liikevaihto, palvelut 120 0 373   494
Investoinnit 2 777 0 637   3 414
Poistot -1 079 -116 -225 17  -1 403

2.  Segmentt i t iedot

Ensisijainen segmentti 

Konsernin operatiivista toimintaa johdetaan pääasiassa liike-
toiminnallisina kokonaisuuksina. Ensisijainen segmenttiraken-
ne on määritelty liiketoimintasegmenteittäin; teollisuustuot-
teet, kuluttajatuotteet, muut toiminnot.

Tuotot, varat ja velat on kohdistettu liiketoimintasegmenteille 
varojen sijainnin mukaan. 

Toissijainen segmentti 

Toissijainen segmentti on määritelty maantieteellisen sijainnin 
mukaan: Suomi, Eurooppa, muut maat.
 
Segmentin varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita 
segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat muuten 
kohdistettavissa segmenteille. Kohdistamattomat erät sisäl-
tävät lähinnä vero- ja rahoituseriä 
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Maant ietee l l i se t  segment i t  ( to i s s i ja i se t  segment i t )   

Liikevaihto  
EUR  2008 2007

Suomi 5 530 7 016
Eurooppa 19 569 23 960
Muut maat 11 809 11 178
Yhteensä 36 908 42 154
  
  
Varat  
Suomi 22 390 20 834
Eurooppa 7 375 6 043
Muut maat 6 468 6 095
Segmenteille kohdistamattomat varat 4 436 4 854
Yhteensä 40 670 37 826
  
  
Investoinnit  
Suomi 1 456 615
Eurooppa 1 874 315
Muut maat 84 105
Yhteensä 3 414 1 035

Li iketoimintasegment i t  (ens i s i ja i se t  segment i t )     
    
 Teollisuus-  Kuluttaja- Muut  Kohdista- Konserni
2007 tuotteet  tuotteet  toiminnot Eliminoinnit  mattomat  yhteensä

      
TULOSLASKELMATIEDOT      
Ulkoinen liikevaihto 30 343 7 294 4 517   42 154
Segmenttien välinen liikevaihto 60 0 65 -125  0
Liikevaihto 30 403 7 294 4 582 -125  42 154
      
Segmentin liikevoitto 1 919 1 162 590 17  3 689
Liikevoitto      3 689
      
Rahoitustuotot- ja kulut     -800 -800
Tuloverot     -678 -678
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista      2 211
Tilikauden tulos      2 211
      
TASETIEDOT      
Segmentin varat 24 991 4 647 3 456 -122  32 972
Kohdistamattomat varat     4 854 4 854
Varat yhteensä 24 991 4 647 3 456 -122  37 826
      
Segmentin velat 5 010 801 402 -1  6 212
Kohdistamattomat velat     16 773 16 773
Velat yhteensä 5 010 801 402 -1  22 986
      
MUUT TIEDOT      
Liikevaihto, tavarat 30 196 7 294 4 134   41 624
Liikevaihto, palvelut 147 0 383   530
Investoinnit 773 50 212   1 035
Poistot -985 -116 -205 17  -1 290
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 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
  

3.  Li iketoiminnan muut tuotot   
  
Vuokratuotot 18 25
Liiketoiminnan muut tuotot 215 349
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 3 13
Liiketoiminnan muut tuotot 236 387
   

4.  Mater iaa l i t  ja  pa lve lut   
  
Ostot tilikauden aikana -19 501 -23 087
Varastojen lisäys tai vähennys 164 540
Aineet, tavarat, tarvikkeet -19 337 -22 547
Ulkopuoliset palvelut -2 291 -1 881
Materiaalit ja palvelut -21 628 -24 428
  

5.  Henki löstö   
  
Henkilöstö keskimäärin  
  
Teollisuustuotteet 209 202
Kuluttajatuotteet 37 37
Muut 79 79
Yhteensä 325 318
  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
  
Palkat ja palkkiot -7 771 -7 279
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -1 133 -1 032
Muut henkilösivukulut -847 -806
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -9 751 -9 117
 
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut esitetään lähipiiritapahtumissa.  
  

6.  Pois tot  ja  ar vonalentumiset   
  
Suunnitelman mukaiset poistot -1 403 -1 290
Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtiin aineettomat   
ja aineelliset hyödykkeet.  

7.  Li iketoiminnan muut kulut   
  
Vuokrat -54 -86  
Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus -39 -41
Muut kulut -5 397 -5 141
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -5 490 -5 268
  
Tutkimus- ja kehitysmenot  
Tutkimus- ja kehitysmenot tuloslaskelmassa -905 -850
Tutkimus- ja kehitysmenot tuloslaskelmassa -905 -850
   

8.  Rahoitustuotot  ja  -kulut   
  
Rahoitustuotot yhteensä 1 004 500
Rahoituskulut yhteensä -1 995 -1 299
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -991 -800
  
Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot  
Valuuttakurssivoitot 815 338
Valuuttakurssitappiot -959 -357
Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot yhteensä -144 -19
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 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
  

9.  Tuloverot   
  
Välittömät verot  
  
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -309 -561
Aikaisempien tilikausien verot -11 0
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 65 -117
Tuloverot -255 -678
  
Verokannan täsmäytys  
  
Kirjanpidon tulos ennen veroja 1 364 2 889
  
Laskennallinen vero emoyhtiön verokannalla -355 -751
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavien verokantojen vaikutukset 91 127
Vähennyskelvottomat menot -8 -48
Aikaisempien tilikausien vero -11 0
Tilikauden tappioista kirjaamaton vero -32 -6
Muut väliaikaset erot 59 0
Verokulu tuloslaskelmassa -255 -678
  

10.  Osakekohta inen tulos   
  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva voitto/tappio, jatkuvat toiminnot          949 1970
  
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl  
-laimentamaton  3 748 3 748
-laimennettu 3 748 3 748
  
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake) 0,25 0,53
Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR/osake) 0,25 0,53
  
Osakekohtainen osinko  
  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 21.4.2009, että osinkoa maksetaan  0,10 euroa osaketta kohti.

11.  Aineet tomat  hyödykkeet   
  
Aineettomat hyödykkeet 2008 Aineettomat oikeudet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 217 217
Hankintameno 31.12 217 217
   
Kertyneet poistot 1.1. -101 -101
Tilikauden poisto -24 -24
Kertyneet poistot 31.12 -125 -125
  
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 93 93
  
Aineettomat hyödykkeet 2007 Aineettomat oikeudet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 217 217
Hankintameno 31.12 217 217
   
Kertyneet poistot 1.1. -77 -77
Tilikauden poisto -24 -24
Kertyneet poistot 31.12 -101 -101
  
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 116 116
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12.  Ainee l l i se t  hyödykkeet     
 
     Ennakkomaksut
 Maa- ja  Rakennukset ja  Koneet ja  Muut aineelliset ja keskeneräiset 
Aineelliset hyödykkeet 2008 vesialueet rakennelmat kalusto hyödykkeet hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1 275 4 012 11 151 88 125 16 651
Muuntoerot -16 103 400 6 -8 485
Lisäykset 0 96 320 2 2 996 3 413
Vähennykset -2 0 -68 0 -19 -89
Siirrot erien välillä 0 0 457 0 -457 0
Hankintameno 31.12 1 256 4 211 12 260 96 2 637 20 460
       
Kertyneet poistot 1.1. 0 -1 165 -3 817 -46 0 -5 028
Muuntoerot (+/-) 0 -20 -87 -4 0 -111
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0 32 0 0 33
Tilikauden poisto 0 -255 -1 108 -15 0 -1 379
Kertyneet poistot 31.12 0 -1 441 -4 980 -65 0 -6 485
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 1 256 2 770 7 280 31 2 637 13 975
      
Kirjanpitoarvot sisältävät aktivoituja vieraan pääoman menoja 78 tuhatta euroa.  Rahoituskulukerroin on määritetty yhtiökohtai-
sesti perustuen oman ja  vieraan pääoman suhteeseen ja lainojen korkojen painotettuun keskiarvoon.    
 
      
     Ennakkomaksut
 Maa- ja  Rakennukset ja  Koneet ja  Muut aineelliset ja keskeneräiset 
Aineelliset hyödykkeet 2007 vesialueet rakennelmat kalusto hyödykkeet hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1 287 3 999 9 245 88 1 421 16 040
Muuntoerot -10 -62 -204 -2 -1 -279
Lisäykset 0 73 591 2 368 1 035
Vähennykset -2 -3 -101 0 -38 -144
Siirrot erien välillä 0 6 1 619 0 -1 625 0
Hankintameno 31.12 1 275 4 012 11 151 88 125 16 652
       
Kertyneet poistot 1.1. 0 -929 -2 943 -31 0 -3 904
Muuntoerot (+/-) 0 8 47 1 0 57
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 3 82 0 0 84
Tilikauden poisto 0 -247 -1 003 -15 0 -1 265
Kertyneet poistot 31.12 0 -1 165 -3 817 -45 0 -5 028
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 1 275 2 847 7 334 43 125 11 624

13.  Tytäryr i tykset  31.12.2008 
 
Tytäryrityksen nimi ja rekisteröintimaa Konsernin omistusosuus %
Sandudd Oy, Suomi 100,00 %
A/S Eesti Elecster, Viro 51,00 %
Elecster Baltic Oü, Viro 100,00 %
OOO Finnpack, Venäjä 100,00 %
OOO Elecster, Venäjä 100,00 %
OOO Finnpack Upakovka, Venäjä 99,00 %
OOO Finnpack Systems, Venäjä 100,00 %
Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd, Kiina 100,00 %
Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging CO., Ltd, Kiina 100,00 %
Oy Finvac Automation Ltd, Suomi 100,00 %
Oy Finvenla Ltd, Suomi 100,00 %
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14.  Myytävi s sä  o levat  s i jo i tukset
   
  Myytävissä olevat
  osakkeet ja osuudet,
Myytävissä olevat sijoitukset 2008  noteeraamattomat Yhteensä

Hankintameno 1.1. 418 418
Lisäykset 1 1
Hankintameno 31.12 419 419
   
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 419 419
  
  Myytävissä olevat
  osakkeet ja osuudet,
Myytävissä olevat sijoitukset 2007  noteeraamattomat Yhteensä

Hankintameno 1.1. 418 418
Hankintameno 31.12 418 418
   
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 418 418
  
Myytävissä olevat sijoitukset ovat pääosin sijoituskiinteistöjä, jotka on arvostettu oletushankintamenoon.  
Kirjanpitoarvo, 419 tuhatta euroa, sisältää arvonkorotusta 337 tuhatta euroa.  

 31.12.2008 31.12.2007

15.  Pi tkäa ika i set  myynt i saamiset  ja  muut  saamiset   
  
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 1 534 1 231
Pitkäaikaiset lainasaamiset 243 285
Pitkäaikaiset myyntisaamiset ja muut saamiset 1 777 1 516  
  

16.  Laskennal l inen verosaaminen    
    
Laskennallinen verosaaminen    
 1.1.2008 Kirjattu tuloslaskelmaan kurssierot 31.12.2008

Muut jaksotuserot 52 166 1 218
Yhteensä 52 166 1 218
    
 1.1.2007 Kirjattu tuloslaskelmaan kurssierot 31.12.2007

Muut jaksotuserot 110 -54 -4 52
Yhteensä 110 -54 -4 52

 31.12.2008 31.12.2007
    

17.  Vaihto-omaisuus   
  
Aineet ja tarvikkeet 3 897 3 472
Keskeneräiset tuotteet 4 220 4 098
Valmiit tuotteet 4 054 3 073
Muu vaihto-omaisuus 7 6
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 12 276
Vaihto-omaisuus 12 191 10 925
  
Nettorealisointiarvoon arvostettu vaihto-omaisuus:  
Vaihto-omaisuuden kulukirjaukset 7 119
Vaihto-omaisuuden kulukirjausten peruutukset - -
Käypään arvoon arvostettu vaihto-omaisuus 20 20  
  

18.  Lyhyta ika i set  myynt i saamiset  ja  muut  saamiset   
  
Myyntisaamiset 6 905 7 451
Lainasaamiset 66 68
Siirtosaamiset 350 389
Muut saamiset 1 187 1 236
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 508 9 145
  
Tuloverosaaminen 200 445
  

19.  Rahavarat   
  
Rahat ja pankkisaamiset 3 290 3 585
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20.  Oma pääoma    
 Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma Ylikurssirahasto Yhteensä

1.1.2008/31.12.2008    
A-sarja (1 ääni/osake) 1 820 116   
K-sarja (10 ääntä/osake) 1 928 000   
 3 748 116 3 152 4 239 7 390

Muut rahastot    
Muut rahastot erä sisältää konserniyhtiöiden tulosten perusteella muodostetun paikallisiin lainsäädäntöihin perustuvan rahaston. 
    

21.  Rahoitusr i sk in ha l l inta     
    
Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on suojata rahoitusmarkkinoiden muutosten epäsuotuisat vaikutukset konsernin tulokseen. 
Keskeinen periaate on riskien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen tulosta ja kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä.   
Konsernin rahoitusriskin hallinta on keskitetty emoyhtiön ylimmälle johdolle ja talousosastolle.    

Valuuttariski     
Konsernilla on toimintaa euroalueen ulkopuolella mm. Kiinassa ja Venäjällä. Viennistä, tuonnista  ja ulkomaisten tytäryhtiöiden 
omista pääomista ja rahoituksesta tulevaa valuuttakurssiriskiä vastaan on suojauduttu nostamalla valuuttamääräistä velkaa.   
Emoyrityksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin 
ovat seuraavat:     
     
2008  
Nimellisarvot, euroa USD RUB CNY
Pitkäaikaiset varat 0 2 089 4 151
Pitkäaikaiset velat 1 080 0 0
   
Lyhytaikaiset varat 519 2 228 2 289
Lyhytaikaiset velat 1 701 105 50
   
2007  
Nimellisarvot, euroa USD RUB CNY
Pitkäaikaiset varat 0 1 194 3 985
Pitkäaikaiset velat 2 038 0 0
   
Lyhytaikaiset varat 950 1 610 2 728
Lyhytaikaiset velat 628 146 50 

Alla olevassa taulukossa on esitetty euron vahvistuminen tai heikkeneminen Yhdysvaltain dollariin, Venäjän ruplaan ja Kiinan jua-
niin verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Herkkyysanalyysi perustuu tilinpäätöspäivän ulkomaan 
rahan määräisiin varoihin ja velkoihin.     
Yhdysvaltain dollareissa muutos olisi aiheutunut pääsääntöisesti USD-määräisten velkojen kurssimuutoksesta. Venäjän ruplissa ja 
Kiinan juanissa muutos olisi aiheutunut pääsääntöisesti RUB-määräisten ja CNY-määräisten myyntisaamisten ja velkojen kurssi-
muutoksesta sekä tytäryhtiöihin tehtyjen sijoitusten kurssimuutoksista.      

2008
euroa USD RUB CNY Yhteensä
Muutosprosentti 5% 5% 5% 
Vaikutus verojen jälkeiseen voittoon 84 -79 -82 -78
Oma pääoma 84 -149 -244 -309
     
2007   
euroa USD RUB CNY Yhteensä
Muutosprosentti 5% 5% 5% 
Vaikutus verojen jälkeiseen voittoon 63 -54 -99 -90
Oma pääoma 63 -135 -227 -298

Korkoriski    
Konsernin korkoriski muodostuu pääosin lainanotosta. Korkoriskiä on hajautettu ottamalla sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista 
lainaa. Vuoden 2008  lopussa kiinteäkorkoisen velan osuus koko velkasalkun määrästä oli 15,8 %.  Pääosaan vaihtuvakorkoisia 
lainoja sisältyy mahdollisuus muuntaa ne kiinteäkorkoisiksi. Korollisen velan keskikorko vuoden 2008 lopussa oli 4,8 %. Lainaso-
pimuksissa on normaalit kovenanttiehdot.    
    
Likviditeettiriski    
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää tarvittavan likviditeetin 
varmistamiseksi. Riittävät kassavarat ylläpidetään konsernin keskitetyn kassanhallinnan, pankkitililimiittien ja nostettavissa olevien 
luottositoumusten avulla. Rahoituksen hallinnassa käytetään useita pankkeja ja rahoitusmuotoja. Ylimääräiset kassavarat on sijoi-
tettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin.    
    
Luottoriski    
Konsernin myyntisaamiset hajaantuvat laajalle asiakaskunnalle. Konsernilla on merkittävimpien asiakkaiden kanssa pitkään jatku-
neet vakiintuneet liikesuhteet. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä valvotaan liiketoiminta-alueittain keskitetysti. Tilikauden aikana 
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tulosvaikutteisesti kirjattujen luottotappioiden määrä on vähäinen. Merkittävissä liiketoimissa luottoriskit pyritään rajoittamaan käyt-
tämällä turvaavia maksujärjestelyjä.

22.  Laskennal l inen verove lka  
 1.1.2008 Kirjattu Kirjattu  31.12.2008  
  tuloslaskelmaan omaan pääomaan

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset 8 -6 0 2
Muut jaksotuserot 201 106 -2 305
Arvonkorotukset 136 0 0 136
Yhteensä 345 100 -2 443

  31.12.2008 31.12.2007

23.  Velat   
  
Pitkäaikainen vieras pääoma  
  
Korollinen  
Rahalaitoslainat  10 292 9 837
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma  10 292 9 837
  
Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat  
 2009  3 221
 2010 1 986 1 445
 2011 2 796 1 843
 2012 2 660 3 328
 2013- 2 850 
  10 292 9 837
Koroton  
Laskennallinen verovelka  443 345
Pitkäaikainen vieras pääoma  10 735 10 182
  
Lyhytaikainen vieras pääoma   
  
Korollinen  
Rahalaitoslainat  9 449 6 437
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma  9 449 6 437
  
Ostovelat ja muut velat  
Saadut ennakot  711 724
Ostovelat  2 275 2 848
Muut velat  2 102 2 749
Ostovelat ja muut velat  5 088 6 321
  
Tuloverovelka  23 45
Lyhytaikainen vieras pääoma  14 560 12 803
  
Vieras pääoma  25 295 22 986

24.  Vakuudet  ja  vas tuus i toumukset   
  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja osakkeita  
Rahalaitoslainat 15 634 14 140
Yhteensä 15 634 14 140
  
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 5 383 4 552
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 10 628 8 628
Yhteensä 16 011 13 180
  
Omasta puolesta annetut vakuudet  
Kiinteistökiinnitykset 5 383 4 552
Yrityskiinnitykset 10 628 8 628
Yhteensä 16 011 13 180
  
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet  
Takaukset 600 0
Yhteensä 600 0
  
Muiden puolesta annetut vakuudet  
Takaukset 4 20
Yhteensä 4 20



Elecster Oyj 2008 27

ELECSTER-KONSERNI

 1.1. - 31.12.2008  1.1. - 31.12.2007

25.  Lähipi i r i tapahtumat    

Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut  
  
Emo- ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat -311 -273
Emoyhtiön hallituksen jäsenet (4 tuhatta euroa/jäsen) -20 -20
Yhteensä -331 -293
   
Emoyhtiön toimitusjohtajan palkan ja luontoisetujen yhteisarvo vuodelta 2008 oli 87 tuhatta euroa (83 tuhatta euroa).  
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien työeläkejärjestelyt ovat paikallisten työeläkelainsäädäntöjen mukaisia.   
   
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa    

2008 Myynnit Ostot Saamiset Velat
Muut lähipiiriin kuuluvat 18 8 0 0
    
2007 Myynnit Ostot Saamiset Velat
Muut lähipiiriin kuuluvat 85 11 29 1
    



Elecster Oyj 200828

ELECSTER OYJ

Emoyht iön t i l inpäätös ,  FAS

Tu l o s l a s k e l m a  
     
 Liitetieto 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

   
LIIKEVAIHTO 1 20 283 20 732
   
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos  1 433 754
Valmistus omaan käyttöön  663 343
Liiketoiminnan muut tuotot 2 42 191
   
Materiaalit ja palvelut 3 -11 821 -11 092
Henkilöstökulut 4 -6 426 -6 025
Poistot ja arvonalentumiset 5 -508 -431
Liiketoiminnan muut kulut 6 -3 657 -3 874
LIIKEVOITTO  10 598
   
Rahoitustuotot ja -kulut 7 -102 -31
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ  -92 566
   
Tilinpäätössiirrot 8 21 4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  -71 570
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Emoyht iön t i l inpäätös ,  FAS

E m o y h t i ö n  t a s e
 Liitetieto 31.12.2008 31.12.2007

   
VASTAAVAA   
   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Aineettomat hyödykkeet 9 79 97
Aineelliset hyödykkeet 10 4 037 3 362
Sijoitukset 11 6 616 6 615
PYSYVÄT VASTAAVAT  10 732 10 075
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Vaihto-omaisuus 12 7 845 6 736
Pitkäaikaiset saamiset 13 3 198 2 937
Lyhytaikaiset saamiset 14 6 940 7 608
Rahat ja pankkisaamiset  1 289 2 388
VAIHTUVAT VASTAAVAT  19 271 19 668

VASTAAVAA  30 004 29 743
   
VASTATTAVAA    
   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma 15 3 152 3 152
Ylikurssirahasto  4 239 4 239
Edellisten tilikausien voitto  3 614 3 719
Tilikauden voitto/tappio  -71 570
OMA PÄÄOMA  10 934 11 680
   
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 16 9 30
   
VIERAS PÄÄOMA   
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 17 7 278 7 538
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 18 8 111 6 225
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 18 3 671 4 269
VIERAS PÄÄOMA  19 060 18 033

VASTATTAVAA  30 004 29 743 
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E m o y h t i ö n  t i l i n p ä ä t ö s ,  FA S

E m o y h t i ö n  r a h a v i r t a l a s k e l m a    
   
Tuhatta euroa 1.1.-31.12.2008  1.1.-31.12.2007
   
Liiketoiminnan rahavirta   
Tilikauden voitto -71  570
Oikaisut:     
  Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 474  417
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 114  32
   
Käyttöpääoman muutokset:     
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutokset 462  186
  Vaihto-omaisuuden muutos -1 109  -831
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -596  979
      
Maksetut korot -867  -742
Saadut korot 154  149
Maksetut verot -31  -119
Saadut osingot 590  636
Liiketoiminnan rahavirta -880   1 277
   
   
Investointien rahavirta     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 163   -496
Lainasaamisten takaisinmaksut 44   95
Investointien rahavirta -1 119   -401
    
      
Rahoituksen rahavirta      
Lainojen nostot 7 300  1 928
Lainojen takaisinmaksut -5 675  -2 262
Maksetut osingot -675  -637
Rahoituksen rahavirta 950  -971
    
   
Rahavarojen muutos -1 049  -95
Rahavarat tilikauden alussa 2 388  2 561
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -50  -78
Rahavarat tilikauden lopussa 1 289  2 388
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Ti l inpäätöksen laskentaper iaat teet

Elecster Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2008 on laadittu Suo-
men kirjanpitolain mukaisesti. Konserni on aloittanut kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisen raportoinnin 
1.1.2005.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu likimain 
tapahtumapäivän kurssiin. Kauden lopussa avoimena olevat 
ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyt-
täen kauden lopun kursseja.  Ulkomaan rahan määräisistä 
liiketapahtumista syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tu-
loslaskelmaan. Liiketoiminnan kurssivoitot ja –tappiot sisälty-
vät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten 
lainojen kurssivoitot ja –tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja 
–kuluihin.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan vuosikuluiksi niiden 
syntymisvuonna.

Eläkkeet
Elecster Oyj:n henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjes-
tetty vakuuttamalla ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. 
Lakisääteiset eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen 
alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman-
mukaisilla poistoilla. 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon 
tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Likvidit varat
Likvideihin varoihin sisältyvät käteinen raha, pankkitilit ja ra-
hoitusomaisuusarvopaperit.

Verot
Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti.

E m o y h t i ö n  t i l i n p ä ä t ö s ,  FA S

E m o y h t i ö n  t i l i n p ä ä t ö k s e n  l i i t e t i e d o t

Emoyhtiön tulos laske lman l i i te t iedot    
  1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
   

1.  Li ikeva ihdon jakauma   
   
Liikevaihto asiakasryhmittäin   
   
Teollisuustuotteet  16 736 17 107
Kuluttajatuotteet  3 548 3 625
Yhteensä  20 283 20 732
   
Liikevaihto markkina-alueittain   
   
Suomi  1 476 899
 Eurooppa  11 784 14 269
 Muut maat  7 023 5 564
Yhteensä  20 283 20 732
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  1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

2.  Li iketoiminnan muut tuotot    
   
Vuokratuotot  17 24
Liiketoiminnan muut tuotot  23 157
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista  2 10
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä  42 191
    

3.  Mater iaa l i t  ja  pa lve lut    
   
Ostot tilikauden aikana  -10 058 -9 801
Varastojen lisäys tai vähennys  -179 -68
Aineet, tavarat, tarvikkeet  -10 237 -9 869
Ulkopuoliset palvelut  -1 583 -1 223
Materiaalit ja palvelut  -11 821 -11 092
   
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella   
   
Yhteensä  133 130

4.  Henki löstökulut    
   
Palkat ja palkkiot  -5 155 -4 851
Eläkekulut  -872 -782
Muut henkilösivukulut  -399 -392
Henkilöstökulut  -6 426 -6 025
   
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut   
   
Toimitusjohtaja   -87 -83
Hallituksen jäsenet  -20 -20
Yhteensä  -107 -103
   

5.  Pois tot  ja  ar vonalentumiset    
   
Suunnitelman mukaiset poistot   -508 -431
   
Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtiin aineettomat ja aineelliset hyödykkeet.   
   

6.  Li iketoiminnan muut kulut    
   
Vuokrat  -46 -74
Muut kulut  -3 596 -3 785
Tilintarkastusmenot  -15 -15
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä  -3 657 -3 874
   
Tutkimus- ja kehitysmenot   
Tutkimus- ja kehitysmenot tuloslaskelmassa  -905 -850
Tutkimus- ja kehitysmenot tuloslaskelmassa  -905 -850
   

7.  Rahoitustuotot  ja  -kulut    
   
Rahoitustuotot   
Osinkotuotot  saman konsernin yrityksiltä  590 636
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta  373 253
Rahoitustuotot yhteensä  963 889
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  1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

Rahoituskulut   
   
Muut korko- ja rahoituskulut muille  -1 065 -920
Muut korko- ja rahoituskulut yhteensä  -1 065 -920
   
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä  -102 -31
   
Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot:   
Valuuttakurssivoitot  219 103
Valuuttakurssitappiot  -174 -178
Valuttakurssivoitot ja -tappiot yhteensä  45 -75
    

8.  Ti l inpäätöss i i r rot    
   
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)  21 4
Tilinpäätössiirrot yhteensä  21 4

9.  Aineet tomat  hyödykkeet   
  
Aineettomat hyödykkeet  2008 Aineettomat oikeudet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 175 175
Hankintameno 31.12. 175 175
   
Kertyneet poistot 1.1. -78 -78
Tilikauden poisto -18 -18
Kertyneet poistot 31.12. -96 -96
  
Kirjanpitoarvo 31.12. 79 79
  
  
Aineettomat hyödykkeet  2007 Aineettomat oikeudet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 175 175
Hankintameno 31.12. 175 175
   
Kertyneet poistot 1.1. -58 -58
Tilikauden poisto -19 -19
Kertyneet poistot 31.12. -78 -78
  
Kirjanpitoarvo 31.12. 97 97
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10.  Ainee l l i se t  hyödykkeet       
     Ennakkomaksut
 Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja  Muut aineelliset  ja keskeneräiset 
Aineelliset hyödykkeet 2008  vesialueet  rakennelmat kalusto  hyödykkeet  hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1. 588 1 077 3 896 37 0 5 598
Lisäykset 0 22 532 0 611 1 164
Hankintameno 31.12. 588 1 099 4 427 37 611 6 762
      
Kertyneet poistot 1.1. 0 -497 -1 717 -22 0 -2 235
Tilikauden poisto 0 -86 -398 -5 0 -490
Kertyneet poistot 31.12. 0 -583 -2 115 -27 0 -2 725
      
Kirjanpitoarvo 31.12. 588 516 2 312 10 611 4 037
      
Tuotantokoneiden ja laitteiden tasearvo   1 849   1 849
      
     Ennakkomaksut
 Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja  Muut aineelliset  ja keskeneräiset 
Aineelliset hyödykkeet 2007  vesialueet  rakennelmat kalusto  hyödykkeet  hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1. 588 1 061 2 178 37 1 228 5 092
Lisäykset 0 16 202 0 288 506
Siirrot erien välillä 0 0 1 516 0 -1 516 0
Hankintameno 31.12. 588 1 077 3 896 37 0 5 598
      
Kertyneet poistot 1.1. 0 -414 -1 393 -17 0 -1 824
Tilikauden poisto 0 -83 -323 -5 0 -411
Kertyneet poistot 31.12. 0 -497 -1 717 -22 0 -2 235
      
Kirjanpitoarvo 31.12. 588 581 2 179 15 0 3 362
      
Tuotantokoneiden ja laitteiden tasearvo   2 036   2 036
      

11.  Si jo i tukset    
   
 Osuudet   
 saman konsernin  Muut osakkeet 
Sijoitukset 2008 yrityksissä ja osuudet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 6 197 418 6 615
Lisäykset 0 1 1
Hankintameno 31.12. 6 197 419 6 616
    
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 197 419 6 616
    
 Osuudet   
 saman konsernin  Muut osakkeet 
Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset yrityksissä ja osuudet Yhteensä

Arvonkorotukset 1.1. 0 337 337
Arvonkorotukset 31.12. 0 337 337

 Osuudet   
 saman konsernin  Muut osakkeet 
Sijoitukset 2007 yrityksissä ja osuudet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 6 197 418 6 615
Hankintameno 31.12. 6 197 418 6 615
    
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 197 418 6 615
    
 Osuudet   
 saman konsernin  Muut osakkeet
Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset yrityksissä  ja osuudet Yhteensä

Arvonkorotukset 1.1. 0 337 337
Arvonkorotukset 31.12. 0 337 337
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Tytäryhtiöosakkeet  
 
Tytäryrityksen nimi ja rekisteröintimaa Emoyhtiön omistusosuus% 
Sandudd Oy, Suomi 100,00 %
A/S Eesti Elecster, Viro 51,00 %
Elecster Baltic OU, Viro 100,00 % 
Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd, Kiina 100,00 % 
Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging Co., Ltd, Kiina 100,00 % 
Oy Finvac Automation Ltd, Suomi 100,00 % 
Oy Finvenla Ltd, Suomi 100,00 %

 31.12.2008 31.12.2007
  

12.  Vaihto-omaisuus   
  
Aineet ja tarvikkeet 2 004 2 183
Keskeneräiset tuotteet 4 260 3 809
Valmiit tuotteet ja tavarat 1 581 599
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0 145
Vaihto-omaisuus yhteensä 7 845 6 736
  

13.  Pi tkäa ika i set  saamiset   
  
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 1 534 1 231
Pitkäaikaiset  lainasaamiset 243 285
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 777 1 516
  
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä  
Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset 1 421 1 421
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 198 2 937
  

14.  Lyhyta ika i set  saamiset   
  
Myyntisaamiset 4 376 5 077
Lainasaamiset 66 68
Lyhytaikaiset siirtosaamiset  257 531
Muut 682 620
Yhteensä 5 380 6 296
  
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä  
Konsernimyyntisaamiset 1 560 1 312
Lyhytaikaiset saamiset 6 940 7 608
  
  
Siirtosaamisten olennaiset erät  
  
Jaksotetut verot 176 464
Muut siirtosaamiset 80 67
Yhteensä 257 531



Elecster Oyj 200836

ELECSTER OYJ

15.  Oma pääoma     
    
Oman pääoman muutos 2008 Osakepääoma Ylikurssirahasto Voittovarat Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1. 3 152 4 239 4 289 11 680
Osingonjako   -675 -675
Tilikauden voitto   -71 -71
OMA PÄÄOMA  31.12.2008 3 152 4 239 3 543 10 934
   
Oman pääoman muutos 2007 Osakepääoma Ylikurssirahasto Voittovarat Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1. 3 152 4 239 4 356 11 747
Osingonjako   -637 -637
Tilikauden voitto   570 570
OMA PÄÄOMA  31.12.2007 3 152 4 239 4 289 11 680

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista  31.12.2008 31.12.2007

Edellisten tilikausien voitto  3 614 3 719
Tilikauden tappio/voitto  -71 570
Voitonjakokelpoiset varat  3 543 4 289
    

16.  Ti l inpäätöss i i r to jen ker tymä    
    
Poistoero  9 30
Tilinpäätössiirrot yhteensä  9 30
    

17.  Pi tkäa ika inen v ieras  pääoma    
    
Lainat rahoituslaitoksilta  7 278 7 538
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä  7 278 7 538
    

18.  Lyhyta ika inen v ieras  pääoma    
    
Lainat rahoituslaitoksilta  8 011 6 225
Ostovelat  1 050 1 564
Siirtovelat  1 364 1 654
Muut velat  272 290
Saadut ennakot  450 673
Yhteensä  11 147 10 406
    
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille:    
Muut velat  100 
Ostovelat  46 88
Siirtovelat  2 
Saadut ennakot   487 
Yhteensä  635 88
    
Lyhytaikainen vieras pääoma  11 783 10 495
    
Siirtovelkojen olennaiset erät     
    
Jaksotetut henkilöstökulut  983 960
Jaksotetut korkokulut  81 91
Muut siirtovelat  300 603
Yhteensä  1 364 1 654
    
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua    
    
Lainat rahoituslaitoksilta  1 563 2 076
Velat, jotka erääntyvät myöh. kuin 5 v. kuluttua  1 563 2 076
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 31.12.2008 31.12.2007

19.  Annetut  vakuudet ,  vas tuus i toumukset  
ja  muut  vas tuut   
  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja osakkeita  
  
Rahalaitoslainat 15 252 13 697
Yhteensä 15 252 13 697
  
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 3 703 3 703
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 10 123 8 123
Yhteensä 13 826 11 826
  
Omasta puolesta annetut vakuudet  
   
Kiinteistökiinnitykset 3 703 3 703
Yrityskiinnitykset 10 123 8 123
Yhteensä 13 826 11 826
  
Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet  
   
Takaukset 2 600 0
Yhteensä 2 600 0
  
Muiden puolesta annetut vakuudet  
   
Takaukset 4 20
Yhteensä 4 20
  
Muut omat vastuut  
   
Takaisinostovastuut  
1-5 vuoden sisällä erääntyvät takaisinostovastuut 2 156 2 038
Yhteensä 2 156 2 038
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O s a k e t i e d o t
    
Suur immat osakkeenomista ja t  31.12.2008      
   
  A-sarja K-sarja %-osuus %-osuus
    osakkeista äänistä

1. Finha Capital Oy 428 595 900 000 35,45 % 44,69 %
2. Okuli Oy 70 000 957 920 27,42 % 45,73 %
3. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 117 000  3,12 % 0,55 %
4. Etra-Invest Oy Ab 80 000  2,13 % 0,38 %
5. Onninen-Sijoitus Oy 75 000  2,00 % 0,36 %
6. Functional Foods Finland Oy 71 045  1,90 % 0,34 %
7. FIM Fenno sijoitusrahasto 56 362  1,50 % 0,27 %
8. Turun kaupungin vahinkorahasto 53 433  1,43 % 0,25 %
9. Himahamsterit Oy 34 837   0,93 % 0,17 %
10. Määttä Mikko 27 000   0,72 % 0,13 %
      
Elecster Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt omistivat 31.12.2008 yhteensä 
55.261 osaketta.      
Näiden osakkeiden osuus koko osakekannasta oli 1,47 % ja yhtiön äänivallasta 1,76 %.

Osakepääoman rakenne 31.12.2008
Osakesarja Osakkeita %-osuus %-osuus Osuus osake-
  kpl osakkeista äänistä pääomasta €

K-osakkeet 1 928 000 51 % 91,37 % 1 621 331,61
A-osakkeet 1 820 116 49 % 8,63 % 1 530 607,68
Yhteensä 3 748 116 100 % 100,00 % 3 151 939,29

Omistuksen jakautuminen 31.12.2008          
  
Omistettujen osakkeiden mukaan
  Osakkeita Omistajien %-osuus Osakkeita %-osuus
  kpl lukumäärä omistajista  osakkeista

  1-100 227 29,14 % 14 198 0,38 %
  101-1 000 395 50,71 % 167 456 4,47 %
  1 001-5 000 113 14,51 % 247 049 6,59 %
  5 001-10 000 17 2,18 % 128 030 3,42 %
  10 001-100 000 24 3,08 % 711 863 18,99 %
  100 001-             3 0,39 % 2 473 515 65,99 %
Yhteensä  779 100,00 % 3 742 111 99,84 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä    6 005 0,16 %
Liikkeeseen laskettu yhteensä    3 748 116 100,0 %

Omistettujen osakkeiden mukaan      
     Omistajista %-osuus 
     kpl osakkeista 

Yritykset    73 73,85 % 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä *)    7 4,85 % 
Julkisyhteisöt    2 2,12 % 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt    4 1,59 %
Kotitaloudet    692 17,40 % 
Ulkomaiset omistajat    1 0,03 % 
Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä     0,16 % 
Yhteensä    779 100,00 % 
 
*) Sisältää myös hallintarekisteröidyt osakkeet      
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Tu n n u s l u k u j e n  l a s k e n t a k a a v a t   

Oman pääoman tuotto, % Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja - tilikauden verot
 Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, % Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut
 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)
 
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + vähemmistöosuus
 Taseen loppusumma - saadut ennakot
 
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit
 Oma pääoma + vähemmistöosuus
 
Tulos / osake Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma / osake Oma pääoma
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
Hinta/voitto-suhde (P/E) Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi
 Tulos / osake
 
Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko / osake
 Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

* 100

* 100

* 100

* 100

O s a k e k u r s s i  j a  - v a i h t o

* 100

Vuonna 2008 yhtiön A-osakkeen ylin kurssi oli 6,10 euroa ja alin 3,02 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 3,60 euroa. 
A-osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 272.781 kappaletta, mikä vastaa 15,0 prosenttia A-osakkeiden määrästä.
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Tu n n u s l u v u t
Konsernin ta loudel l i s ta  kehi tys tä  kuvaavat  tunnus luvut       
    
 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Tuhatta euroa 2008 2007 2006 2005 2004
Liikevaihto 36 908 42 154 40 273 34 531 28 677
Liikevaihdon kasvu, % -12,4 % 4,7 % 16,6 % 20,4 % -26,0 %
Liikevoitto 2 354 3 689 3 363 3 056 42
% liikevaihdosta 6,4 % 8,8 % 8,4 % 8,8 % 0,1 %
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 1 364 2 889 2 428 2 268 -542
% liikevaihdosta 3,7 % 6,9 % 6,0 % 6,6 % -1,9 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 364 2 889 2 428 2 268 -542
% liikevaihdosta 3,7 % 6,9 % 6,0 % 6,6 % -1,9 %
Oman pääoman tuotto, % 7,3 % 15,5 % 15,6 % 12,9 % 2,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto , % 8,9 % 12,6 % 11,9 % 11,7 % 4,8 %
Taseen loppusumma 40 670 37 826 37 307 36 079 34 279
Omavaraisuusaste, % 38,5 % 40,0 % 37,0 % 35,0 % 31,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 107,0 % 85,5 % 98,4 % 105,9 % 135,0 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 3 414 1 035 2 556 2 376 2 233
% liikevaihdosta 9,3 % 2,5 % 6,3 % 6,9 % 7,8 %
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 905 851 637 615 696
% liikevaihdosta 2,5 % 2,0 % 1,6 % 1,8 % 2,4 %
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana 325 318 307 302 286
josta ulkomaisissa yksiköissä 165 162 157 136 118
       

Konsernin osakekohta i set  tunnus luvut
      
 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
 2008 2007 2006 2005 2004
Tulos/osake, euroa 0,25 0,53 0,50 0,34 0,02
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,25 0,53 0,50 0,34 0,02
Osinko/osake (A-osake), euroa 0,10*) 0,18 0,17 0,12 0,00
Osinko/osake (K-osake), euroa 0,10*) 0,18 0,17 0,12 0,00
Osinko/tulos, % 40,0 % 34,0 % 34,0 % 35,3 % 0,0 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,8 % 3,0 % 3,3 % 1,8 % 0 %
Oma pääoma/osake, euroa 3,82 3,69 3,40 3,09 2,62
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 14 11 10 19 291
Osakkeiden vaihto (A-osake)   , 1000 kpl 273 718 578 300 468
% osakesarjan keskimääräisestä lukumäärästä 15,0 % 39,5 % 31,8 % 16,5 % 25,7 %
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, kpl 3 748 116 3 748 116 3 748 116 3 748 116 3 748 116
Osakkeiden  lukumäärä kauden lopussa, kpl       
    A-sarja 1 820 116 1 820 116 1 820 116 1 820 116 1 820 116
    K-sarja 1 928 000 1 928 000 1 928 000 1 928 000 1 928 000
Osakkeen (A-osake) osakeantioikaistu tilikauden       
   alin kurssi, euroa 3,02 4,53 5,04 5,01 4,70
   ylin kurssi, euroa 6,10 6,70 8,20 6,80 8,90
   päätöskurssi, euroa 3,60 5,98 5,20 6,50 5,25
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 13,5 22,4 19,5 24,4 19,7
*) hallituksen ehdotus      
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To i m i n t a k e r t o m u k s e n  j a  t i l i n p ä ä t ö k s e n  
a l l e k i r j o i t u k s e t

Kylmäkoskella  18. päivänä helmikuuta 2009

Jukka Halonen  Jarmo Halonen
Hallituksen puheenjohtaja  Toimitusjohtaja 

Päivi Halonen  Olavi Leino

Edellä oleva tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kylmäkoskella 18. päivänä helmikuuta 2009

Jukka Lahdenpää  Veikko Terho
KHT  KHT

T I L I N TA R K A S T U S K E RTO M U S

Elecster Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Elecster Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2008. 
Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja liitetiedot 
sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oi-
keat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja 
toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista 
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa 
lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten 
periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että 
tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 
ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. 
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toi-
menpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja 
esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpää-
töksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suo-
rittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Kylmäkoski 18. helmikuuta 2009

Jukka Lahdenpää Veikko Terho
KHT KHT
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Number one in  pouch!

Työkauden aikana Elecster osallistui 8 kansainväliseen näyt-

telyyn päämarkkina-alueellaan Etelä-Amerikassa, Venäjällä, 

Lähi-idässä,  Balkanilla ja Intiassa. Lisäksi Elecster  osallistui 

kansainvälisiin maitoteollisuutta koskeviin seminaareihin, jois-

sa käsiteltiin pastöroidun ja UHT-maidon etuja sekä meijerite-

ollisuuden globaaleja tulevaisuuden kehitystrendejä.

UHT-maidon osuuden pakatusta maidosta nähdään tulevai-

suudessa kasvavan johtuen sen helppokäyttöisyydestä, kor-

keasta hygienia tasosta, edullisuudesta sekä ympäristöystä-

vällisyydestä. UHT-maito pakattuna aseptisesti säilyy useita 

kuukausia ilman kylmäketjua. Kylmäketjun poistaminen mei-

jereistä, kuljetusketjusta sekä jakelupisteistä tarjoavat tuotan-

tolaitokselle useita etuja, kuten rationaalisemman tuotannon 

suunnittelun, tuotantovälineiden korkeamman käyttöasteen ja 

laajennetun maantieteellisen jakelualueen. Kuluttajalle asep-

tinen pussipakkaus tarjoaa käyttövalmiin ja edullisen pakka-

uksen. 

A J A N KO H TA I S TA

TOIMIMME KASVAVILLA MARKKINOILLA

Maidontuotannon voimakkaan kasvun nähdään jatkuvan 

3-4% kasvuvauhtia maapallon väkirikkaissa maissa, joissa 

alhaisen ja keskitulotason väestön osuus on viime vuosina 

aikana voimakkaasti kasvanut ja ostovoima lisääntynyt. Edel-

lä mainittuja tyypillisiä alueita ovat esimerkiksi Itä- Eurooppa, 

Aasia ja Etelä-Amerikka. 

Maantieteellisesti eri alueilla havaittavissa oleva suuntaus on 

kohti edullisempaa UHT-pakkausta. Talouden globaali hidas-

tuminen näyttää näin ollen edistävän Elecsterin tarjoamien 

edullisten pakkausjärjestelmien kysyntää lähivuosien aikana. 

Elecster. . .  wor ld-wide
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VUODEN 2009 
PAINOPISTEALUEET
 

TUOTTEET 

Kilpailukykynsä parantamiseksi Elecster keskittyy edelleen 

valitsemansa kohderyhmän palvelemiseen maapallon väkirik-

kaissa maissa. 

Kokonaisvaltainen tuote on järjestelmätoimitus, johon kuulu-

vat UHT-meijerit, aseptiset pussipakkauskoneet, pakkausma-

teriaalit sekä after sales -toiminnot.

Erityiseksi T&K kohteeksi on valittu maitopakkauksien laati-

koija, joka edesauttaa maitopakkauksien logistiikkaa, pakka-

uksien kuljettamista meijereistä myyntipisteisiin. Tämä tuote 

tullaan esittelemään ensimmäistä kertaa maaliskuussa Anuga 

FoodTec -messuilla Saksassa. 

STRATEGIA

Elecsterin päämääränä on saavuttaa johtava asema pää-

markkina-alueillaan UHT-järjestelmätoimittajana, jossa on 

mukana maidon UHT-prosessointi, aseptinen pussimaitopak-

kaus, pakkausmateriaali sekä after sales -toiminta. Johtavana 

ajatuksena on kehittää tuotteita ja ratkaisuja joilla varmiste-

taan asiakkaidemme kilpailukyky ja hyvinvointi. Kasvun tulee 

tapahtua hallitusti. Samanaikaisesti tulee edelleen parantaa 

Elecster-konsernin kannattavuutta liiketoimintariskit halliten.   

NÄKYMÄ VUODELLE 2009 

Kuluvan vuoden painopistealueita tulevat olemaan seuraa-

vat: 

• Panostaa kohderyhmämme markkinointiin ja hyödyntää ny-

kytilanne, missä kysynnän kasvu kohdistuu Elecster järjes-

telmän tarjoamiin edullisiin pussipakkaus vaihtoehtoihin. 

• Jatkaa aktiivista tuotekehitystyötä joka vastaa entistä pa-

remmin avainasiakkaittemme tarpeita. 

• Jatkaa pitkäjänteistä työtä koulumaitokonseptin kehittämi-

seksi.

 

• Parantaa toiminnan kannattavuutta ja tuloskehitystä kustan-

nustehokkaalla ja innovatiivisella toiminnalla.
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KALVOTUOTERYHMÄ

Kalvotuoteryhmän tuotantolaitokset sijaitsevat Reisjärven li-

säksi Permissä, Venäjällä ja Tianjinissa, Kiinassa. Reisjärven 

yksikkö toimittaa kalvoa pääasiassa Venäjälle, Baltiaan ja 

Itä-Eurooppaan. Permin tuotanto on suunnattu Venäjälle ja 

Kazakhstaniin. Tianjinin tehtaan markkina-alue on Kiinassa ja 

jonkin verran eteläisessä Aasiassa.

Pakkausmateriaalin kysynnän kasvun myötä on tuotantoka-

pasiteettia lisätty niin Reisjärvenllä sijaitsevassa pakkausma-

teriaalitehtaassa kuin myös Permin yksikössä.

Reisjärven yksikköön asennettiin uusi 6-väri –painokone, 

jonka lisäksi koekäyttöön on otettu ympäristöä säästävä 

VOC-laitos, joka polttaa haitalliset liuotinkaasut. Samalla hyö-

dynnetään polttolaitoksen tuottama lämpöenergia painopro-

sessissa. 

Permin yksikössä on investoitu uuteen kalvolinjaan, jonka 

käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2009.

Loppuvuodesta 2008 kalvomarkkinoita häirinnyt tekijänä on 

ollut raaka-aineiden hintojen voimakas heilahtelu ja Kiinan 

maitoteollisuudessa tapahtunut melamiiniskandaali. Tule-

vaisuuden näkymät näyttävät kuitenkin myönteisiltä, koska 

meijerit ovat yhä useammin siirtymässä Elecsterin tarjoamiin 

kalliimpien kalvojen käyttöön. 

AS EESTI ELECSTER 

As Eesti Elecster on perustettu 1991. Toiminta muodostuu 

konepajasta sekä kiinteistön vuokraustoiminnasta. As Eesti 

Elecsterrin konepaja toimii korkean laatutason alihankinta-

konepajana, josta on kehittynyt yksi merkittävimmistä alihank-

intakonepajoista Virossa. 

Yrityksessäon vuoden 2009 alkupuolella  saatettu loppuun 

suunnitteilla ollut investointi liittyen kirkkaiden terästen pin-

takäsittelyn nykyaikaistamiseksi.

Uusi kirkkaiden terästen pintakäsittelyhalli antaa mahdollisu-

uden nostaa entisestään tuotteiden jalostusastetta, mikä on 

yksi tärkeimmistä eduista, joita As Eesti Elecsterin asiakkaat 

arvostavat hyvän laadun ja toimitusvarmuuden lisäksi.

Vuosi 2009 tulee olemaan yritykselle haastava. Viime vuosina 

suoritetut  investoinnit, jalostusasteen nostaminen ja hyvä 

yhteistyö avainasiakkaiden kanssa tulevat kuitenkin edestaut-

tamaan myönteisen kehityksen ja siirtymisen elinvoimaisena 

seuraavaan nousukauteen.

SANDUDD OY

Sandudd Oy jatkaa vuonna 1890 Helsingin Hietaniemeen 

perustetun Sandudd-tapettitehtaan perinteitä johtavana ko-

timaisena tapetinvalmistajana, jonka päätuotteita ovat San-

dudd ja Design Otto -tapetit sekä Finnturf-ruohomatot. Itse 

valmistettujen Sandudd- ja Design Otto -tapettien lisäksi San-

dudd Oy on myös merkittävä tapettien maahantuoja, jonka 

tavarantoimittajina ovat lukuisat johtavat eurooppalaiset tape-

tinvalmistajat.

Tapettituotteemme suunnitellaan erityisesti skandinaaviseen 

sisustusilmeeseen sopiviksi, joten niiden päämarkkina-aluee-

na on Suomen lisäksi muut Pohjoismaat. Finnturf-ruohoma-

ton markkina-alueena on koko maailma ja niinpä voimmekin 

ylpeänä todeta, että Finnturf huolehtii kotien ja konttoreiden 

puhtaudesta kaikissa maanosissa. 

A K T I V I T E E T I T  KO N S E R N I S S A
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Elecster Oyj
Sontulantie 382
PL 39
37801  Toijala
Puh. 020 154 1211
Fax  020 154 1400
E-mail: sales@elecster.fi
www.elecster.fi

Elecster Oyj
Halosentie 1
85900 Reisjärvi
Puh. 020 154 1500
Fax  (08) 776 054

Sandudd Oy
Kurvolantie 5 C
PL 30
37801  Toijala
Puh. 020 154 1444
Fax  (03) 542 4324
www.sandudd.fi

A/S Eesti Elecster
Laki 16
EE 10621 Tallinn, Estonia
Puh. +372 6 129 900
Fax  +372 6 129 999
www.elecster.ee

Elecster Baltic Oü
Laki 16
EE 10621 Tallinn, Estonia
Puh. +372 6 129 900
Fax  +372 6 129 999

Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd.
No.7, Dongting Third Street
TEDA Tianjin 300457
P.R. China
Puh. +86 22 2532 0566
Fax  +86 22 6629 7926
E-mail: aftersales@elecster.com.cn
www.elecster.com.cn

Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging Co. Ltd.
No.7, Dongting Third Street
TEDA Tianjin 300457
P.R. China
Puh. +86 22 2529 3276
Fax  +86 22 2529 3277
E-mail: filmsales@elecster.com.cn
www.elecster.com.cn

OOO Finnpack
Russia
195196 Saint Petersburg
Tallin st. 6B, office 202
Puh. +7 812 326 7817
Fax  +7 812 326 7815
E-mail: info@finnpack.ru
www.finnpack.ru

OOO Finnpack Systems
Russia
195196 Saint Petersburg
Tallin st. 6B, office 202
Puh. +7 812 326 7817
Fax  +7 812 326 7815
E-mail: info@finnpack.ru
www.finnpack.ru

OOO Finnpack Upakovka
Russia
614031 Perm
Doukuchaeva 50 A
Puh. +7 3422 139 355
Fax  +7 3422 139 355
E-mail: upakovka@permplanet.ru

Elecster Kenya
P.O. Box 22624
Nairobi
Kenya
Puh. +254 20 272 6075
Fax  +254 20 272 6075
Mobile: +254 722 741 153
E-mail: kenya.sales@elecster.fi

www.elecster.fi


