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YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 17.2.2005 klo 12.00    
 
YLEISELEKTRONIIKKA –KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2004 
 
 

- Liikevaihto 22,8 milj. euroa, (23,5 milj. euroa) 

- Liikevoitto 203 tuhatta euroa, (486 tuhatta euroa) 

- Hallituksen esitys osingoksi 0,05 euroa/osake 
 
 
Yleiselektroniikka –konsernin liikevaihto oli 22,8 miljoonaa eu-
roa, laskua noin kolme prosenttia. Liikevoittoa kertyi 203 tuhatta 
euroa. Edellisen vuoden liikevoitto oli 486 tuhatta euroa.  
 
EMOYHTIÖ  
 
Liikevaihto emoyhtiössä laski edelliseen tilikauteen verrattuna  
noin kolme prosenttia ja oli 16,0 miljoonaa euroa.  Liikevoitto 
oli tuhat euroa. Edellisen vuoden liikevoitto oli 107 tuhatta eu-
roa. Tuloksen heikkenemiseen ovat vaikuttaneet liiketoiminnan te-
hostamistoimenpiteistä aiheutuneet kertaluontoiset henkilöstöku-
lut.   
 
Yhtiön kannattavuuden parantamiseksi on ryhdytty toiminnan tehos-
tamiseen. Uutena toimitusjohtajana aloitti keväällä Jussi Aspiala. 
Kustannuksia on leikattu voimakkaasti, mutta ne vaikuttavat täysi-
määräisinä vasta 1.1.2005 alkaneella tilikaudella. Myyntiorgani-
saatio on muutettu vastaamaan paremmin kiristynyttä markkinatilan-
netta.   
 
VIRO 
 
Viron liiketoiminta saavutti sille asetetut kasvutavoitteet. Yhtiö 
muutti joulukuussa uusiin omiin toimitiloihin, jotka ovat hyvällä 
liikepaikalla lähellä Tallinnan keskustaa. Muutosta aiheutuneet 
kertaluontoiset kustannukset rasittivat yhtiön viimeisen neljän-
neksen tulosta. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittävää 
muutosta ja yhtiön toimintaedellytykset liiketoiminnan kasvattami-
seen ovat hyvät. ISO 9001:2000 laatujärjestelmä on auditoitu ja 
Den Norske Veritas on myöntänyt yhtiölle laatusertifikaatin 
6.4.2004. Yhtiön toiminimi on 20.1.2005 alkaen muutettu AS YE In-
ternational:ksi.  
 
Viron liikevaihto oli 3,9 miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %. Liike-
voitto oli 93 tuhatta euroa (113 tuhatta euroa). 
 
VENÄJÄ 
 
Venäjän liiketoiminta ei saavuttanut tilikaudelle asetettuja kas-
vu- eikä tulostavoitteita. Yhtiölle tyypillinen tuloksen painottu-
minen tilikauden toiselle vuosipuoliskolle jäi toteutumatta. Yhti-
ön toimintaedellytykset ovat hyvät. Alkaneen tilikauden liiketoi-
minnan uskotaan kehittyvän suotuisasti. ISO 9001:2000 laatujärjes-
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telmä on auditoitu ja IQNet –niminen sertifiointiyhtiö on myöntä-
nyt Zao Ye International:lle laatusertifikaatin 18.11.2004. 
 
Venäjän liikevaihto oli 3,4 miljoonaa euroa, laskua 6,1 %. Liike-
voitto oli 276 tuhatta euroa (427 tuhatta euroa).  
 
LATVIA 
 
Latvian liiketoiminta oli tappiollista. Epäsuotuisa kehitys jatkui 
jo toisena perättäisenä tilikautena. Tilanteen korjaamiseksi yhti-
ön kustannusrakennetta on sopeutettu merkittävästi, mutta muutok-
set ovat vaikuttaneet odotettua hitaammin. Tilikauden tulosta ra-
sittivat toimitusjohtajan vaihdosta aiheutuneet kertaluontoiset 
henkilöstökulut. Tämän lisäksi tulosta rasittaa yhtiön muutto uu-
siin toimitiloihin, ensin tammikuussa ja edelleen uusiin tiloihin 
lokakuussa. Jälkimmäinen muutto oli osa kesäkuussa 2004 aloitettu-
ja liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteitä. Alkaneen tilikauden 
tavoitteet kohdistuvat liikevaihdon kasvattamiseen ja katteen pa-
rantamiseen.   
 
Latvian liikevaihto oli 555 tuhatta euroa, laskua 33,0 %. Liike-
tappio oli –174 tuhatta euroa (-120 tuhatta euroa).  
 
LIETTUA 
 
Liettuan liiketoiminta ei kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Suo-
ritetut sopeuttamistoimet eivät ole olleet riittävät ja niitä jat-
ketaan edelleen. Yhtiö hakee toimintaa paremmin palvelevia edulli-
sempia toimitiloja. Liikevaihdon kasvattaminen on myös keskeinen 
alkaneen tilikauden tavoite. Yhtiön toiminimi on 20.1.2005 alkaen 
muutettu UAB Ye International:ksi. 
 
Liettuan liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa, kasvua 3,2%. Liike-
voitto oli tuhat euroa (-40 tuhatta euroa). 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Yleiselektroniikka –konsernin liikevaihto oli päättyneellä tili-
kaudella 22,8 milj. euroa. Laskua edelliseen tilikauteen verrattu-
na 0,6 milj. euroa eli –2,7 %. Emoyhtiön osuus konsernin liike-
vaihdosta oli 14,4 milj. euroa ja laskua 0,4 milj. euroa eli -2,7 
%.  
 
Oman pääoman tuotto oli 1,7 % (4,6 %). Sijoitetun pääoman tuotto 
oli 3,3 % (6,5 %). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päät-
tyessä 63,8 % (71,3 %).  
 
Konsernin liikevoitto oli 0,2 milj. euroa eli 0,9 % liikevaihdos-
ta. Edellisen tilikauden liikevoitto oli 0,5 milj. euroa eli 2,1 % 
liikevaihdosta. Liikevoitto laski 58,2 %:lla. 
 
Tilikauden verot on laskettu suoriteperusteen mukaisesti.   
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INVESTOINNIT 
 
Konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1,5 milj. 
euroa (edellisellä tilikaudella 0,2 milj. euroa). Suoritetut in-
vestoinnit muodostuivat pääosin toimitilahankinnoista, 1,2 milj. 
euroa, sekä käyttöomaisuuden korvausinvestoinneista 0,3 milj. eu-
roa. YE International AS (As A-Kaabel Ye) investoi omiin toimiti-
loihin hankkimalla kiinteistön hyvältä liikepaikalta läheltä Tal-
linnan keskustaa sekä uuden myymälähuoneiston Tartosta.  
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin henkilömäärä oli tilikautena keskimäärin 166 (167) ja 
tilikauden päättyessä 167 (168). Emoyhtiön palveluksessa oli kes-
kimäärin 62 (64) henkilöä.  
 
Konsernin ja emoyhtiön palkat ja muut henkilöstökulut on esitetty 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 
 
Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
25.3.2004. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan ja luovuttamaan yhtiön 
etuoikeutettuja osakkeita enintään 107.000 kappaletta. Tämä val-
tuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saak-
ka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. 
 
Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala ja Ju-
ha Eiro. 
 
Tilintarkastajiksi valittiin Jari Paloniemi, KHT sekä Pricewater-
houseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tarkastajan Jyri 
Heikkinen, KHT. 
 
Yhtiökokous päätti edelleen, että yhtiön voitonjakokelpoisista va-
roista jaettiin osinkona osakkeenomistajille 0,34 euroa osakkeelta 
eli yhteensä 850.000 euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 
6.4.2004. 
 
HALLITUS JA JOHTO   
 
Hallituksen puheenjohtajan on toiminut Jussi Aspiala 23.4.2004 as-
ti minkä jälkeen puheenjohtajana on toiminut Juha Eiro. 
 
Toimitusjohtajana on toiminut Jussi Eerikäinen 23.4.2004 asti. 
Hallitus kutsui yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Jussi Aspialan 
23.4.2004 alkaen.  
 
RIITA-ASIAT 
 
Yhtiölle on annettu tiedoksi 29.3.2004 päivätty kantajan Espoon 
käräjäoikeudelle toimittama haaste työsuhteen riita-asiassa. Haas-
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teessa Yleiselektroniikka Oyj:lle on esitetty 76 tuhannen euron 
korvausvaatimus, lain mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tie-
doksiannosta lukien. Perusteena on todettu työsopimuksen perustee-
ton irtisanominen 29.1.2002. 
 
Yleiselektroniikka Oyj on toimittanut Espoon käräjäoikeudelle 
haasteeseen vastineen. Todettiin, että kanne on perusteettomana 
hylättävä. 
 
IFRS –VALMISTAUTUMINEN 
 
Valmistautuminen IFRS –tilinpäätösraportointiin on sujunut suunni-
tellussa aikataulussa. Yhtiö laatii ensimmäisen IFRS tilinpäätök-
sen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta.  
 
IFRS –standardien soveltamisella ei tule olemaan olennaista vaiku-
tusta konsernitaseen omaan pääomaan.  
 
NÄKYMÄT 
 
Uskomme vuoden 2005 tuloksen paranevan verrattuna vuoteen 2004.  
Vuoden tulosta tulee kuitenkin rasittamaan uuteen toiminnanohjaus-
järjestelmään siirtyminen. 
Tässä vaiheessa on kuitenkin liian aikaista esittää mitään numee-
risia arvioita. 
 
As Ye International (ent. As A-Kaabel Ye) on 10.2.2005 päivätyllä 
kaupalla myynyt kaapelinvalmistuksen (Cable production) liiketoi-
minnan. Myydyn liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 
noin 5 prosenttia. Kaupalla on positiivinen vaikutus konsernin ti-
likauden 2005 tulokseen. 
 
YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTE-
LYSTÄ  
 
Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
15.3.2005 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoitteessa 
Luomannotko 6. 
 
Konsernitaseen mukaiset jakokelpoiset varat ovat 4.073.488,35 eu-
roa. Emoyhtiön tilikauden voitto on 163.891,25 euroa ja jakokel-
poiset varat 2.741.706,85 euroa. Hallitus ehdottaa 15.3.2005 ko-
koontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa sekä 
kanta- että etuoikeutetuille osakkeille yhteensä 125.000 euroa. 
Konsernin jakokelpoisiksi varoiksi jää 3.948.488,35 euroa. Osin-
gonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2005 ja osinko ehdotetaan makset-
tavaksi 29.3.2005. 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)   2004     2003  Muutos %   
 
Liikevaihto        22.826   23.456   -2,7      
 
 Liiketoiminnan muut tuotot      78       63   23,8          
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 Materiaalit ja palvelut  -15.552  -15.915   -2,3     
 Henkilöstökulut    -4.197   -4.082    2,8      
 Poistot ja arvonalentumiset    -392     -424   -7,5          
Liiketoiminnan muut kulut  -2.560   -2.612   -2,0      
 
Liikevoitto        203      486  -58,2         
 
 Rahoitustuotot ja -kulut      37        7  448,2               
 
Voitto ennen veroja       240      493  -51,2         
 
Tilikauden verot      -121     -145  -16,0        
 
Tilikauden voitto       119      348  -65,8         
 
KONSERNIN TASE (TEUR) 
 
VASTAAVAA       31.12.04   31.12.03  Muutos %  
                         
Pysyvät vastaavat 
 Aineettomat oikeudet      75    147 -48,6     
 Aineelliset hyödykkeet   2.505  1.346  86,1   
 Sijoitukset       127    131  -2,6     
Vaihtuvat vastaavat 
 Vaihto-omaisuus    3.784  3.954  -4,3 
 Laskennalliset verosaamiset     40     51 -22,2 
 Lyhytaikaiset saamiset   2.130  2.333  -8,7   
 Rahoitusarvopaperit     705  1.505 -53,2   
 Rahat ja pankkisaamiset   1.151  1.034  11,3     
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ   10.517 10.501   0,2   
 
VASTATTAVAA 
 
Oma pääoma yhteensä    6.590  7.348 -10,3   
Vieras pääoma 
 Laskennallinen verovelka     18     18   0,0 
 Pitkäaikainen     1.660       505    228,7 
 Lyhytaikainen     2.250  2.630 -14,5   
Vieras pääoma yhteensä   3.927  3.153  24,6   
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  10.517 10.501   0,2   
 
TUNNUSLUVUT      2004   2003  Muutos %         
  
Tulos per osake, eur    0,05   0,14 -65,8    
 
Oma pääoma per osake, eur   2,64   2,94 -10,3    
 
Bruttoinvestoinnit, teur   1.525    197 675,0     
% liikevaihdosta      6,7    0,8 737,5     
 
Henkilöstö keskimäärin     166    167  -0,6     
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VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)    31.12.04   31.12.03  Muutos %  
 
Vastuut 
 Rahalaitoslainat    1.655    505 227,7     
 Shekkitilin limiitti     252    252   0,0          
Vastuut yhteensä    1.907    757 151,9   
 
Annetut vakuudet 
Omista velvoitteista 
 Kiinteistökiinnitykset     967    631  53,3   
 Pantatut arvopaperit     100    100   0,0 
 Muut pantit       505    505    0,0     
Omista ja tytäryhtiön velvott.     
 Yrityskiinnitykset      673    673   0,0     
Annetut vakuudet yhteensä  2.245  1.909  17,6   
 
Leasing vastuut   31.12.04   31.12.03  Muutos % 
 
Seuraavana vuonna eräänt.     32     29   9,1 
Myöhemmin erääntyvät      84    103 -19,0 
Yhteensä        116    133 -12,8 
 
Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen vakuudek-
si takauksia tytäryhtiöiden puolesta yhteensä 0,5 milj. euroa sekä 
tytäryhtiön velan, 1.150.000 euroa, vakuudeksi omavelkaisen taka-
uksen. 
 
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta. 
 
RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)         2004     2003  Muutos %  
 
Liiketoiminnan rahavirta: 
Liiketulos ilman poistoja         595    910  -34,6 
Käyttöpääoman muutos        4    518  -99,2 
Rahoitustuotot ja –kulut       37      7  448,2 
Verot        -121   -145  -16,0 
Muut oikaisut        -43   -102  -58,1 
Liiketoiminnan rahavirta      472  1.188  -60,2 
 
Investointien rahavirta: 
Käyttöomaisuuden muutos   -1.467   -105         
 
Rahoituksen rahavirta: 
Pitkäaikaisten lainojen muutos  1.155    505  128,7   
Lyhytaikaisten lainojen muutos      6   -505         
Maksetut osingot      -850   -625   36,0 
Rahoituksen rahavirta      312   -625  149,9 
 
Rahavarojen muutos      -683    458 -249,3 
Rahavarat tilikauden alussa   2.539  2.081   21,0 
Rahavarat tilikauden lopussa   1.856  2.539  -26,9 
 
Tietoja ei ole tilintarkastettu. 
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Yleiselektroniikka Oyj:n seuraava osavuosikatsaus vuoden 2005 kuu-
delta ensimmäiseltä kuukaudelta julkaistaan 11.8.2005. 
 
Espoossa 17.2.2005 
 
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ 
 
Hallitus 
 
 
LISÄTIETOJA 
 
Toimitusjohtaja Jussi Aspiala, puh +358(0)9 45262292 tai 
                                      +358(0)400 462500 
 
Talousjohtaja Jyri Leppänen,  puh +358(0)9 45262282 tai 
                                      +358(0)400 301943 
 
Internet: Tämä tiedote on myös Yleiselektroniikka Oyj:n kotisi- 
          vuilla www.yeint.fi. 
 
JAKELU 
 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 


