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YLEISELEKTRONIIKKA –KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002
- Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin
liiketoiminnasta kasvaa edelleen
- ZAO Ye-Internationalin osuus konsernin tuloksesta
merkittävä
- Kotimaan markkinat taantuivat
- Konsernin liikevaihto 24,0 milj. euroa (2001: 27,2
milj. euroa)
- Konsernin liikevoitto 0,3 milj. euroa (2001: 1,7 milj.
euroa)
- Konsernin omapääoma/osake 3,07 euroa (3,32 euroa) ja
tulos/osake 0,09 euroa (0,49 euroa)
- Tuloksen uskotaan paranevan alkaneella tilikaudella.
Elektroniikka-alan taantuma syveni vuoden 2002 aikana.
Elektroniikkakomponenttien maahantuojien kokonaismyynti
Suomessa putosi yli neljänneksen edelliseen vuoteen
verrattuna. Tilanteeseen vaikuttivat maailmanlaajuinen
laskusuhdanne sekä tuotannon siirtyminen kustannuksiltaan
edullisempiin maihin. Markkinat ovat kuitenkin kotimaan
osalta tasaantumassa. Venäjällä ja Baltiassa, joissa
elektroniikka-ala palvelee pääosin omaa
infrastruktuurirakentamista, suhdanteet ovat valoisammat.
Yleiselektroniikka –konsernille vuosi 2002 oli
poikkeuksellisen haastava. Liikevaihto laski 12
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja tilikauden
voitto jäi viidennekseen edelliseen vuoteen verrattuna.
Konsernin tulosta on merkittävästi heikentänyt kaikissa
konserniyhtiöissä kirjatut poikkeuksellisen suuret
vaihto-omaisuuden epäkuranttiusalennukset.
Tilikauden tärkeimmät painopistealueet olivat
kustannustehokkuuden lisääminen sekä uusien tuotelinjojen
ottaminen edustukseemme ja niiden lanseeraaminen
markkinoille. Kustannussäästöt kohdistuivat erityisesti
emoyhtiöön. Vuoden 2002 solmittiin lähes kymmenen uutta
edustussopimusta, joista suurimman ryhmän muodostivat
erikoispuolijohteet. Tammikuussa 2003 emoyhtiön toimintaa
laajennettiin kattamaan myös telecom–asennustarvikkeet.
EMOYHTIÖ
Liiketoiminta Suomessa taantui voimakkaasti. Yhtiön
liikevaihto laski noin 17 prosenttia ja tulos ennen
veroja jäi lievästi tappiolliseksi. Tulosta heikensivät
poikkeuksellisen suuret asiakasvarastoihin kohdistuneet

alaskirjaukset (0,24 milj. euroa). Tammikuussa
käynnistettyjen YT-neuvottelujen tuloksena toteutettiin
yhtiössä kustannussäästöohjelma, joka vaikutti
täysimääräisinä vasta viimeisellä vuosineljänneksellä.
Emoyhtiö henkilöstö supistui YT-neuvotteluiden sekä
luonnollisen poistuman kautta 77 henkilöstä 66 henkilöön.
Muutokset edellyttivät toimintatapojen
uudelleenorganisointia.
Myyntityössä olemme tehostaneet teknisen tuen (design-in)
tarjoamista asiakaskunnallemme. Suunnittelutoimintojen
merkitys Suomen elektroniikkateollisuudessa kasvaa, koska
tuotantoa siirrettiin maamme rajojen ulkopuolelle ja
teollisuus ulkoistaa edelleen suunnittelutoimintojaan
erikoistuneille suunnittelutoimistoille.
Tilikauden suurin yksittäinen kehitysprojekti on ollut
sähköisen tuoteluettelon ja siitä tulostettavan
paperiluettelon kehittäminen. Uudet tuoteluettelot
julkaistaan maaliskuussa 2003.
VENÄJÄ
ZAO YE-International:in liikevaihto ja tulos kehittyivät
ruplan arvon heikkenemisestä huolimatta suunnitelmien
mukaisesti. Yhtiön vaikutus konsernin tulokseen
tilikautena oli merkittävä. Joulukuussa 2001 perustettu
Moskovan toimipiste on saavuttanut toiminnalle asetetut
tavoitteet ja vuodesta 2003 odotetaan yksikölle edelleen
vahvaa kasvua.
Yhtiöstä on kehittynyt seitsemässä vuodessa tärkeä
yhteistyökumppani Venäjän merkittävimmille elektroniikkaalan yrityksille. Yhtiön henkilöstö kasvoi
toimintakaudella yhdeksästätoista henkilöstä
kahteenkymmeneen viiteen.
VIRO
AS A-Kaabel YE:n liikevaihto kasvoi noin 15 prosenttia ja
tulos oli positiivinen. Yhtiön toiminnan tehostaminen on
onnistunut ja kasvunäkymät ovat hyvät.
Elektroniikkakomponenttien myynti on kasvanut erityisesti
suomalaisten yritysten siirtäessä tuotantoaan Viroon.
Tallinnassa toimivan valmiskaapelituotantoyksikön
toiminta on kehittynyt hyvin. Tuotannosta yli
yhdeksänkymmentä prosenttia toimitetaan Suomeen. Yksikkö
työllistää kahdeksantoista henkeä. Kokonaisuudessaan AS
A-Kaabelin palveluksessa on viisikymmentä henkilöä.

LATVIA
SIA A-Kaabel:in liikevaihto laski yli neljänneksen ja
tulos putosi lievästi tappiolliseksi. Myynti yhtiön
tärkeimmälle asiakkaalle Lattelekom:ille puoliintui
verkkorakentamisen vähentyessä oleellisesti. Tulosta
heikensi myös myyntikatteen heikkeneminen. Yhtiössä on
käynnistetty toiminnan tervehdyttämisohjelma.
LIETTUA
UAB A-Kaabel Vilniuksen liikevaihto kasvoi lievästi ja
kirjattujen luottotappioiden takia yhtiö ei tuottanut
voittoa. Yrityksessä on panostettu markkinointiin uusille
alueille. Tavoitteena on perustaa alkaneella tilikaudella
myyntikonttori Liettuan toiseksi suurimpaan kaupunkiin
Kaunakseen. Alue on maan elektroniikkateollisuuden
keskus.
TALOUDELLINEN KEHITYS
Yleiselektroniikka –konsernin liikevaihto oli
päättyneellä tilikaudella 24,0 milj. euroa. Laskua
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3,3
milj. euroa eli –12,0 %. Emoyhtiön osuus konsernin
liikevaihdosta oli 15,7 milj. euroa ja laskua 3,6 milj.
euroa eli -18,5 %.
Oman pääoman tuotto oli 3,0 % (14,8 %). Sijoitetun
pääoman tuotto oli 3,4 % (19,6 %). Konsernin
omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 72,5 % (70,0
%).
Konsernin liikevoitto oli 0,3 milj. euroa eli 1,1 %
liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaavan ajanjakson
liikevoitto oli 1,7 milj. euroa eli 6,1 % liikevaihdosta.
Liikevoitto laski 83,6 %:lla.
INVESTOINNIT
Konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä
0,3 milj. euroa (edellisenä vertailujaksona 0,5 milj.
euroa). Investoinnit ovat olleet lähinnä käyttöomaisuuden
korvausinvestointeja.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli tilikautena keskimäärin 166
(167) ja tilikauden päättyessä 163 (168). Emoyhtiön
palveluksessa oli keskimäärin 70 (78) henkilöä. Emoyhtiön

henkilöstön vähennykseen vaikutti merkittävimmin
tammikuussa 2002 käynnistyneet YT-neuvottelut.
Neuvottelujen tuloksena kuuden toimihenkilön työsuhde
lopetettiin.
Konsernin ja emoyhtiön suoriteperusteiset palkat ja muut
henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöksen
liitetiedoissa.
Emoyhtiössä suoritettiin Uudenmaan alueterveyslaitoksen
toimesta työilmapiirikartoitus. Tutkimuksen perusteella
yrityksen henkilöstön työtyytyväisyys vastasi edellisen
vuoden tuloksia sekä alan keskimääräistä korkeampia
indeksejä.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous
pidettiin 26.3.2002.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan ja
luovuttamaan yhtiön etuoikeutettuja osakkeita enintään
107.000 kappaletta. Tämä valtuutus on voimassa vuoden
2003 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Yhtiökokous päätti edelleen, että yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista jaettiin osinkona
osakkeenomistajille 0,30 euroa osakkeelta eli yhteensä
750.000 euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille
10.4.2002.
HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2002 emoyhtiön
hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jussi Aspiala,
Pekka Kainulainen ja Kaj Nordström. Hallituksen
aikaisempi jäsen Seppo Karttunen ei ollut enää
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jussi Aspiala.
Toimitusjohtajana on toiminut Jussi Eerikäinen.
Tilintarkastajina ovat toimineet Marilene Mäkipää, KHT
sekä PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö
päävastuullisena tarkastajana Jyri Heikkinen, KHT.
NÄKYMÄT
Tämänhetkinen maailmanmarkkinoiden epävakaus vaikeuttaa
ennusteiden laatimista alalle. Ensimmäinen vuosipuolisko

tullee olemaan vaikea. Tietoliikennesektorin taantuman
uskotaan jatkuvan, mutta toisaalta nousupaineet kasvavat
nopeamman ja tehokkaamman tiedonsiirron tarpeen
lisääntyessä. Baltian-maiden EU - ja NATO -jäsenyydet
kasvattavat ko. maihin suuntautuvia investointeja.
Venäjän elektroniikka-alan uskotaan kehittyvän edelleen
ja vientitoimintojen lisääntyessä laadukkaiden
komponenttien ja tuotantolaitteiden tarve kasvaa.
Yleiselektroniikka-konsernin liiketoiminnan ennustetaan
kehittyvän positiivisesti ja tuloksen paranevan
alkaneella tilikaudella.
YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN
KÄSITTELYSTÄ
Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään
26.3.2003 klo 10.00 Dipolissa Espoossa.
Konsernitaseen mukaiset jakokelpoiset varat ovat
5.161.652,91 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto on
21.825,89 euroa ja jakokelpoiset varat 3.783.973,40
euroa. Hallitus ehdottaa 26.3.2003 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,25 euroa sekä
kanta- että etuoikeutetuille osakkeille yhteensä 625.000
euroa. Konsernin jakokelpoisiksi varoiksi jää
4.536.652,91 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
31.3.2003 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 7.4.2003.
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)

2002

2001

23.974

27.247

-12,01

28

322

-91,18

-16.670
-4.144
-462
-2.455

-18.541
-4.372
-462
-2.539

-10,09
-5,22
0,06
-3,31

271

1.655

-83,63

17

20

-11,34

Voitto ennen veroja

288

1.675

-82,79

Tilikauden verot

-52

-457

-88,67

Tilikauden voitto

237

1.218

-80,58

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

Muutos %

KONSERNIN TASE (TEUR)
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat oikeudet

31.12.02

31.12.01

Muutos %

259

328

-21,15

1.504

1.629

-7,67

131

131

0,00

4.331

5.309

-18,41

Lyhytaikaiset saamiset

2.521

2.715

-7,16

Rahoitusarvopaperit

1.205

1.255

-3,99

877

1.005

-12,81

10.827

12.373

-12,49

7.679

8.292

-7,39

Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

538
3.149

3.543

-11,12

3.149

4.081

-22,84

10.827

12.373

-12,49

TUNNUSLUVUT

2002

2001

Muutos %

Tulos per osake, eur

0,09

0,49

-81,63

Oma pääoma per osake, eur

3,07

3,32

-7,53

309

533

-42,00

Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Bruttoinvestoinnit, teur

% liikevaihdosta

1,3

2,0

-35,00

Henkilöstö keskimäärin

166

167

-0,60

VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)

31.12.02

Vastuut
Rahalaitoslainat

31.12.01

Muutos %

504

504

0,00

252

252

0,00

84

84

0,00

Vastuut yhteensä

841

841

0,00

Annetut vakuudet
Omista velvoitteista
Kiinteistökiinnitykset

631

841

-25,00

Yrityskiinnitykset

673

673

0,00

Pantatut arvopaperit

100

100

0,00

Muut pantit

505

505

0,00

1.908

2.119

-9,92

Shekkitilin limiitti
Muut vastuut

Annetut vakuudet yhteensä

Lisäksi emoyhtiö on antanut takauksia tytäryhtiöiden
puolesta yhteensä 0,4 milj. euroa.
Leasing vastuut

31.12.02

Seuraavana vuonna eräänt.
Myöhemmin erääntyvät
Yhteensä

74
187
261

31.12.01
50
115
164

Muutos %
49,48
62,77
58,76

Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Yleiselektroniikka Oyj:n seuraava osavuosikatsaus vuoden
2003 kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta julkaistaan
8.5.2003.
Espoossa 14.2.2003
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Hallitus
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, puh +358(0)9 45262292
tai
+358(0)40 7399303
Talousjohtaja Jyri Leppänen,
tai

puh +358(0)9 45262282
+358(0)400 301943

Internet: Tämä tiedote on myös Yleiselektroniikka Oyj:n
kotisivuilla www.yeoy.fi.
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