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YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Pörssitiedote 12.2.2004 klo 12.00

YLEISELEKTRONIIKKA –KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2003
-

Tuloskehitys positiivinen
Liikevaihto 23,5 milj. euroa, (24,0 milj. euroa)
Liikevoitto 486 tuhatta euroa, (271 tuhatta euroa)
Elektroniikkateollisuus supistui Suomessa
Venäjän liiketoiminta vahvassa kasvussa
Viron liiketoiminta kehittyi positiivisesti
Latvian ja Liettuan kehitys negatiivista
Baltian tytäryritykset YEInternational -nimisiksi
ISO 9001:2000 sertifikaatti Suomeen

Elektroniikka-alan taantuma on jatkunut Suomessa koko tilikauden.
Tietoliikenneinvestointien lasku on pysähtynyt ja lievää
piristymistä on odotettavissa. Kansainvälisen taantuman lisäksi
elektroniikkateollisuuden rakennemuutokset ovat heijastuneet
tuotannon siirtoina Suomesta ulkomaille ja tilanteen ennustetaan
jatkuvan. Viron ja Venäjän markkinat ovat kehittyneet
positiivisesti, mutta Latvian ja Liettuan näkymät ovat edelleenkin
vaisut. Tulevat EU-jäsenyydet eivät näy vielä investointien
lisääntymisinä.
Yleiselektroniikka –konsernin liikevaihto oli 23,5 miljoonaa
euroa, laskua kaksi prosenttia. Liikevoittoa kertyi 486 tuhatta
euroa. Edellisen vuoden liikevoitto oli 271 tuhatta euroa.
Vuoden 2004 aikana kaikki tytäryhtiöt muuttuvat YEInternational nimisiksi ja emoyhtiö Yleiselektroniikka Oyj käyttää samaa
YEInternational -tuotemerkkiä markkinoinnissaan.
Emoyhtiö
Liikevaihto emoyhtiössä laski edelliseen tilikauteen verrattuna
noin kuusi prosenttia ja oli 16,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon
laskuun vaikutti myös tytäryritysten ostojen siirtyminen entistä
enemmän suoraan valmistajilta. Myynti Suomessa laski noin neljä
prosenttia. Liikevoitto oli 107 tuhatta euroa. Edellisen vuoden
liiketappio oli –166 tuhatta euroa. Tuloksen paranemiseen ovat
vaikuttaneet liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet. Markkinat ovat
olleet edelleen vaisut. Elektroniikkateollisuuden vuoden 2003
tuotannon arvon arvioidaan pudonneen noin 8 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Kehitykseen ovat vaikuttaneet maailman
laajuinen taantuma sekä massatuotannon siirtyminen pois Suomesta.
Den Norske Veritas auditoi elokuussa emoyhtiön ISO 9001:2000
laatujärjestelmän ja myönsi sertifikaatin. Yhtiölle on laadittu
myös ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä, joka tullaan
sertifioimaan vuoden 2004 aikana.
Yhtiö julkaisi maaliskuussa internet -pohjaisen tuoteluettelon
sekä perinteisen tuoteluettelon. Yhteistoimintaa Euroopan johtavan
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elektroniikka-alan luettelotalon, RS-Components:in kanssa on
syvennetty kaikissa konserniyhtiöissä. Uuden kilpailukykyisen
hinnoittelumuutoksen myötä RS -myynnin uskotaan kasvavan
voimakkaasti.
Viro
Viron liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Erityisesti
elektroniikkakomponenttien myynti kasvoi voimakkaasti. Lähinnä
suomalaisten elektroniikkayritysten etabloitumiset Viroon ovat
piristäneet markkinoita. Markkinoiden positiivisen kehityksen
uskotaan jatkuvan alkaneella tilikaudella.
Viron liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa, kasvua 5,6 %.
Liikevoitto oli 113 tuhatta euroa (66 tuhatta euroa).
Venäjä
Venäjän liiketoiminta kehittyi heikon ensimmäisen
vuosineljänneksen jälkeen hyvin. Liikevaihto kasvoi vahvasti
kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi
yli 22 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja liiketulos
parani. Liiketoiminnan uskotaan säilyvän kasvu-uralla.
Venäjän liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa, kasvua 22,4 %.
Liikevoitto oli 427 tuhatta euroa (381 tuhatta euroa).
Latvia
Latvian liiketoiminta oli tappiollista. Tilanteen korjaamiseksi
yhtiössä on suoritettu merkittäviä tehostamistoimenpiteitä. Yhtiön
toimitusjohtaja ja kaksi työntekijää irtisanottiin elokuussa. Uusi
toimitusjohtaja on vahvistanut yhtiön myyntiorganisaatiota,
tehostanut markkinointia ja keskittynyt kannattavuuden
parantamiseen. Yhtiö siirtyi uusiin toimitiloihin tammikuussa
2004. Uusiin tiloihin avattiin myös noutomyymälä. Yrityksessä
suoritettujen irtisanomisten ja uudelleenorganisoinnin jälkeen
yhtiön toimintaedellytykset ovat parantuneet oleellisesti.
Latvian liikevaihto oli 828 tuhatta euroa, laskua 25,6 %.
Liiketappio oli –120 tuhatta euroa (-16 tuhatta euroa).
Liettua
Liettuan liiketoiminta ei kehittynyt tavoitteiden mukaisesti ja
liiketulos oli negatiivinen. Merkittävin tekijä epätyydyttävään
tilanteeseen oli maan suurimman teleoperaattorin investointien
voimakas väheneminen tilikauden 2003 aikana. Yrityksessä on
käynnistetty tehostamistoimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.
Liettuan liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa, laskua 22,0%.
Liiketappio oli –40 tuhatta euroa (6 tuhatta euroa).
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TALOUDELLINEN KEHITYS
Yleiselektroniikka –konsernin liikevaihto oli päättyneellä
tilikaudella 23,5 milj. euroa. Laskua edelliseen tilikauteen
verrattuna 0,5 milj. euroa eli –2,2 %. Emoyhtiön osuus konsernin
liikevaihdosta oli 14,8 milj. euroa ja laskua 0,9 milj. euroa eli
-5,6 %.
Oman pääoman tuotto oli 4,6 % (3,0 %). Sijoitetun pääoman tuotto
oli 6,5 % (3,4 %). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden
päättyessä 71,3 % (72,5 %).
Konsernin liikevoitto oli 0,5 milj. euroa eli 2,1 %
liikevaihdosta. Edellisen tilikauden liikevoitto oli 0,3 milj.
euroa eli 1,1 % liikevaihdosta. Liikevoitto nousi 79,3 %:lla.
Tilikauden verot on laskettu suoriteperusteen mukaisesti.
INVESTOINNIT
Konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,2 milj.
euroa (edellisellä tilikaudella 0,3 milj. euroa). Investoinnit
ovat olleet lähinnä käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli tilikautena keskimäärin 167 (166) ja
tilikauden päättyessä 168 (163). Emoyhtiön palveluksessa oli
keskimäärin 64 (70) henkilöä.
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
26.3.2003.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan ja luovuttamaan yhtiön
etuoikeutettuja osakkeita enintään 107.000 kappaletta. Tämä
valtuutus on voimassa vuoden 2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä.
Yhtiökokous päätti edelleen, että yhtiön voitonjakokelpoisista
varoista jaettiin osinkona osakkeenomistajille 0,25 euroa
osakkeelta eli yhteensä 625.000 euroa. Osinko maksettiin
osakkeenomistajille 7.4.2003.
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HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2003 emoyhtiön hallituksen
jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala, Pekka Kainulainen
ja Kaj Nordström. 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.
IFRS –VALMISTAUTUMINEN
Yleiselektroniikka Oyj:ssä on aloitettu valmistautuminen IFRS
tilinpäätösraportointiin tilikauden 2003 aikana. Alustavan arvion
mukaan laskentaperiaatteiden muutokset eivät ole olennaisia.
Muutokset liittyvät lähinnä työsuhde-etuuksiin sekä
rahoitusleasing sopimuksiin.
Yhtiö tulee esittämään IFRS säädösten mukaisen tilinpäätöksen
31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta.
NÄKYMÄT
Alan näkymät ovat Suomessa edelleen epävakaat eikä tilanteen
ennusteta kohenevan oleellisesti vuoden 2004 aikana.
Matkapuhelimien myynnin kasvun uskotaan kuitenkin lisäävän
tietoliikenneinvestointeja. Komponenttimarkkinoiden ennakoidaan
säilyvän edellisen vuoden tasolla. Investointituotteiden markkinat
ovat vaisut.
Emoyhtiössä suoritettujen markkinointi- ja myyntipanostusten
odotetaan vahvistavan markkina-asemaamme alkaneella tilikaudella.
Erityisesti tietoliikenneverkkotuotteiden myynnin ennustetaan
kasvavan. Yhtiössä suoritettujen tehostamistoimenpiteiden ja
liikevaihdon kasvun vaikutuksesta tuloksen uskotaan myös
paranevan.
Venäjän elektroniikkamarkkinoiden ennustetaan jatkavan vahvaa
kasvuaan. Lyhytaikaiset markkinahäiriöt saattavat kuitenkin
vaikeuttaa liiketoimintaa. Venäjän liiketoimintamme uskotaan
pysyvän hyvin kannattavana ja liikevaihdon kasvavan.
Viron EU-jäsenyyden uskotaan lisäävän investointeja.
Liiketoimintamme ennustetaan kasvavan edelleen ja tuloksen
kehittyvän positiivisesti.
Latvian tietoliikenne- ja elektroniikkasektoreiden ei uskota
kasvavan vuoden 2004 aikana. Tulevasta EU-jäsenyydestä huolimatta
ulkomaiset investoinnit ovat jääneet vähäiseksi.
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Tehostamistoimenpiteiden vaikutuksista johtuen liiketoiminnan
ennustetaan kuitenkin kääntyvän voitolliseksi vuoden 2004 toisella
vuosineljänneksellä ja koko vuoden liikevaihdon kasvavan.
Liettuan talouden arvioidaan kehittyvän positiivisesti.
Liiketoimintamme ennustetaan kääntyvän voitolliseksi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä ja liikevaihdon kasvavan alkaneella
tilikaudella.
Tytäryritysten osuus konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta kasvaa
edelleen.
Edellä esitettyjen ennusteiden pohjalta tilikauden 2004 konsernin
liikevaihdon ennustetaan kasvavan ja tuloksen paranevan.
YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN
KÄSITTELYSTÄ
Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään
25.3.2004 klo 10.00 Innopolissa Espoossa.
Konsernitaseen mukaiset jakokelpoiset varat ovat 4.831.377,46
euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto on 268.842,20 euroa ja
jakokelpoiset varat 3.427.815,60 euroa. Hallitus ehdottaa
25.3.2004 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
0,34 euroa sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille yhteensä
850.000 euroa. Konsernin jakokelpoisiksi varoiksi jää 3.981.377,46
euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2004 ja osinko
ehdotetaan maksettavaksi 6.4.2004.
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)

2003

2002

23.456

23.974

-2,16

63

28

120,82

-15.915
-4.082
-424
-2.612

-16.670
-4.144
-462
-2.455

-4,53
-1,49
-8,26
6,37

486

271

79,31

7

17

-60,79

493

288

70,89

Tilikauden verot

-145

-52

179,51

Tilikauden voitto

348

237

47,13

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

KONSERNIN TASE (TEUR)

Muutos %
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VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

31.12.03

31.12.02

Muutos %

147
1.346
131

259
1.504
131

-43,32
-10,51
0,00

3.954
51
2.333
1.505
1.034

4.331
21
2.500
1.205
877

-8,71
149,03
-6,69
24,94
17,94

10.501

10.827

-3,02

7.348

7.679

-4,31

18
505
2.630
3.153

18

0,00

3.131
3.149

-16,01
0,12

10.501

10.827

-3,02

TUNNUSLUVUT

2003

2002

Muutos %

Tulos per osake, eur

0,14

0,09

55,56

Oma pääoma per osake, eur

2,94

3,07

-4,23

Bruttoinvestoinnit, teur
% liikevaihdosta

197
0,8

309
1,3

-36,34
-38,46

Henkilöstö keskimäärin

167

166

-0,60

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)
Vastuut
Rahalaitoslainat
Shekkitilin limiitti
Muut vastuut
Vastuut yhteensä
Annetut vakuudet
Omista velvoitteista
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Muut pantit
Annetut vakuudet yhteensä
Leasing vastuut

31.12.03

31.12.02

Muutos %

504
252
84
841

504
252
84
841

0,00
0,00
0,00
0,00

631
673
100
505
1.908

631
673
100
505
1.908

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.03

31.12.02

Muutos %
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Seuraavana vuonna eräänt.
Myöhemmin erääntyvät
Yhteensä

29
103
133

74
187
261

-60,25
-44,59
-49,05

Lisäksi emoyhtiö on antanut takauksia tytäryhtiöiden puolesta
yhteensä 0,5 milj. euroa.
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.
RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)

2003

2002

Muutos %

Liiketoiminnan rahavirta:
Liiketulos ilman poistoja
Käyttöpääoman muutos
Rahoitustuotot ja –kulut
Verot
Muut oikaisut
Liiketoiminnan rahavirta

910
518
7
-145
-102
1.188

733
273
17
-52
-120
853

24,09
89,41
-60,79
179,51
-14,63
39,31

Investointien rahavirta:
Käyttöomaisuuden muutos

-105

-248

-57,45

Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen muutos
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta

505
-505
-625
-625

-538 193,83
505 –200,00
-750 -16,67
-784 -20,30

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

458
2.081
2.539

-179
2.260
2.081

356,04
-7,91
21,99

Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Yleiselektroniikka Oyj:n seuraava osavuosikatsaus vuoden 2004
kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta julkaistaan 6.5.2004.
Espoossa 12.2.2004
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, puh +358(0)9 45262292 tai
+358(0)40 7399303
Talousjohtaja Jyri Leppänen,

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

Internet: Tämä tiedote on myös Yleiselektroniikka Oyj:n kotisi-
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vuilla www.yeoy.fi.
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

