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Julkaisuvapaa 11.2.2004 kello 08:00
ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003
Vuoden 2003 viimeinen neljännes oli edellisen vuoden tapaan liikevaihdoltaan ja liikevoitoltaan
tilikauden paras. Sekä liikevaihto että liikevoitto olivat muita neljänneksiä korkeammalla tasolla ja
ylittivät myös vuoden 2002 viimeisen neljänneksen tason.
Vuoden 2003 neljäs neljännes verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjakson pro forma -lukuihin:
•

Liikevaihto oli 43,3 miljoonaa euroa (38,9 miljoonaa euroa, kasvua 4,4 miljoonaa euroa ja
11,3 %). Testaus-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden
tasosta, Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla
ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto laski vuoden 2002 neljännen
neljänneksen tasosta.

•

Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, kasvua 2,3 miljoonaa euroa ja 64,8
%).

•

Omavaraisuusaste oli 58,6 % (53,4 %).

•

Liiketoiminnan rahavirta oli 13,0 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa, kasvua 9,0 miljoonaa
euroa ja 221 %)

Vuosi 2003 verrattuna vuoteen 2002 (suluissa vuoden 2002 pro forma luvut):
•

Liikevaihto oli 148,6 miljoonaa euroa (136,5 miljoonaa euroa, kasvua 12,1 miljoonaa euroa
ja 8,9 %). Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 58,8 miljoonaa euroa (61,3
miljoonaa euroa, laskua 2,5 miljoonaa euroa ja 4,1 %), Testaus-liiketoimintayksikön
liikevaihto oli 67,9 miljoonaa euroa (44,6 miljoonaa euroa, kasvua 23,3 miljoonaa euroa ja
52,3 %) ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 21,9 miljoonaa euroa
(30,6 miljoonaa euroa, laskua 8,7 miljoonaa euroa ja 28,5 %).

•

Liikevoitto oli 16,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa, kasvua 15,4 miljoonaa euroa).

•

Liiketoiminnan rahavirta oli 21,6 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa, kasvua 23,3
miljoonaa euroa).

Tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä lukuja verrataan vuoden 2002 pro forma -lukuihin. Vuoden 2002
osalta sovelletut pro forma -laskentaperiaatteet on esitetty jäljempänä.
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Kokonaisuudessaan konsernin liikevaihto- ja tuloskehitys oli neljänneksittäin seuraava:
MEUR

10-12/03

7-9/03

4-6/03

1-3/03

10-12/02

Liikevaihto

43,3

36,0

33,9

35,4

38,9

Liikevoitto

5,8

5,1

1,6

3,6

3,5

Tulos ennen veroja

4,8

4,7

1,2

3,1

3,5

Nettotulos

2,5

3,7

0,2

1,7

3,6

Vuoden 2003 viimeisen vuosineljänneksen nettotulosta verrattaessa vuoden 2002 viimeiseen
neljännekseen on huomattava, että vuoden 2002 tappiollisuudesta johtuen em. vuoden
vuosineljännestä ei rasita lainkaan tuloverot.
Liiketoimintayksiköittäin liikevaihdon kehitys oli seuraava:
MEUR

10-12/03

7-9/03

4-6/03

1-3/03

10-12/02

Sopimustuotekehitys

17,0

12,1

15,8

13,9

16,9

Testaus

21,3

17,8

13,3

15,5

14,5

5,0

6,1

4,8

6,0

7,5

43,3

36,0

33,9

35,4

38,9

Automaatiojärjestelmät
Yhteensä

KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA LIIKETOIMINTAAN VUOSI 2003
Liiketoimintaympäristö oli vuoden 2002 kaltainen ja säilyi siten haasteellisena koko vuoden ajan.
Liiketoiminnan näkyvyys eteenpäin on lyhyt, joten toiminnan kehittymisen arviointi on edelleenkin
vaikeaa. Matkapuhelinten volyymin kasvu sekä erityisesti uusien puhelinmallien kasvava määrä
luovat edellytyksiä tulevalle kasvulle. Älypuhelinten lisääntyvä osuus kokonaisvolyymista kasvattaa
tuotekehityksen, erityisesti ohjelmistokehityksen, merkitystä. Matkapuhelinmallien kasvava määrä
näkyi myös tuotantotestauslaitteiden lisääntyneenä kysyntänä. Toisaalta matkapuhelinverkkoihin
liittyvien liiketoimintojen volyymi laski vuoden aikana. Tämä näkyi lähinnä tukiasemiin kohdistuvan
tuotekehityksen laskevana kysyntänä. Asiakastoimialoillamme on edelleen tuotannon ylikapasiteettia,
mikä pitää automaatioinvestointien tason alhaisena. Automaatiojärjestelmien kysynnän piristyminen
jäi aiemmin arvioitua heikommaksi toisen vuosipuoliskon aikana.
Kannattavuuden parantamiseksi Elektrobit-konsernissa on vuoden 2003 aikana edelleen jatkettu niitä
tehostamistoimenpiteitä, joita vuoden 2002 aikana käynnistettiin. Vuoden 2003 aikana Tallinnan
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yksikössä henkilöstö väheni yhteensä 42 hengellä, Oulunsalon yksikössä 10 hengellä sekä Elektrobit
Inc:n Seattlen yksikössä 24 hengellä.
Neljännellä vuosineljänneksellä henkilöstön määrä kääntyi kuitenkin uudelleen nousuun ollen vuoden
2003 lopussa 1088 henkilöä. Henkilöstölisäykset tehtiin Sopimustuotekehitys- ja Testausliiketoimintayksiköihin. Tehostamistoimenpiteistä ja muista kertaluonteisista kuluista aiheutui
ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle neljännekselle yhteensä n. 2,3 miljoonan euron suuruiset kulut.
Neljännellä vuosineljänneksellä tehostamistoimenpiteitä jatkettiin Italian yksikössä. Toimenpiteet
Italiassa

saadaan

päätökseen

vuoden

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön

2004

sisällä

ensimmäisen
yhtiörakenteita

neljänneksen
selkiytettiin

aikana.

aloittamalla

toimenpiteet yhtiöiden määrän vähentämiseksi ja veturiyhtiön muodostamiseksi. Uuden veturiyhtiön
nimi on Elektrobit Automation Oy ja siihen keskitetään konsernin Suomessa tapahtuva
automaatioliiketoiminta. Järjestelyn yhteydessä on arvioitu uudelleen myös CMS-liiketoiminnan
ostosta aiheutuneen liikearvon määrää ja tehty

ylimääräinen 1,1 miljoonan euron suuruinen

kertaluonteinen poisto. Neljännellä neljänneksellä on lisäksi kirjattu Kiinteistö Oy Lunkintien osalta 0,3
miljoonan euron suuruinen arvonalennuskirjaus. Vuoden 2003 tehostamistoimenpiteisiin on siten
liittynyt yhteensä 3,7 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulukirjaukset.
Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain oli seuraava:
MEUR (%)

10-12/03

7-9/03

4-6/03

1-3/03

1-12/03

1-12/02

Aasia

4,5 (10 %)

6,3 (17 %)

3,9 (12 %)

6,6 (19 %)

21,3 (14 %)

13,6 (10 %)

Amerikat

4,4 (10 %)

8,7 (24 %)

5,5 (16 %)

5,0 (14 %)

23,7 (16 %)

27,4 (20 %)

Eurooppa

34,4 (79 %)

21,0 (58 %)

24,5 (72 %)

23,8 (67 %)

103,6 (70%)

95,5 (70 %)

Aasian osuutta painoi toisen vuosineljänneksen aikana SARS-epidemian aiheuttamat vaikutukset
koko toimialalle. Erityisesti tämä vaikutti automaatio- ja testausjärjestelmien myyntiin alueella.
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa Amerikoissa nosti neljännekselle ajoittuneet merkittävät
tuotantotestauslaitteiden toimitukset. Koko vuoden osalta Amerikkojen liikevaihto-osuutta painoi
vaikea tilanne Sopimustuotekehitys-liiketoiminta-alueella.
TUTKIMUS JA KEHITYS VUONNA 2003
Vuoden 2003 aikana Elektrobit-konserni jatkoi panostamista tulevaisuuden teknologioiden käytännön
soveltamiseen erityisesti radiokanavatutkimuksen alueella, uuden teknologian omaksumiseen
Sopimustuotekehitys-liiketoiminnassa, sekä uusien tuotteiden kehittämiseen Automaatiojärjestelmät-
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ja Testaus-liiketoiminnassa. Vuoden 2003 tutkimus- ja kehitysmenot olivat 9,8 miljoonaa euroa
(vuonna 2002 14,4 miljoonaa euroa). Tutkimus- ja kehitysmenojen pieneneminen vuoteen 2002
verrattuna johtuu ensisijaisesti ns. Risk Reward -hankkeiden pienemmästä määrästä.
SOPIMUSTUOTEKEHITYS-LIIKETOIMINTA VUONNA 2003
Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön toimintaympäristö säilyi vuonna 2003 vuoden 2002
kaltaisena. Vuoden 2003 liikevaihto oli 58,8 miljoonaa euroa (61,3 miljoonaa euroa), mikä oli hieman
odotuksia pienempi.
Vuoden

2003

kolmivuotisesta

aikana

Elektrobit

ja

tuotekehitystyöstä,

Suomen
jolla

Puolustusvoimat

tuotetaan

allekirjoittivat

tutkimus-

ja

sopimuksen

kokeilukäyttöön

ohjelmistoradiodemonstraattori. Tuotekehityshanke kestää vuoden 2006 alkuun ja sen arvo on 12
miljoonaa euroa. Elektrobit ja Symbian solmivat huhtikuussa kumppanuussopimuksen Symbian
OS(TM) älypuhelinten suunnittelutyöhön osallistumisesta. Elektrobit solmi kesäkuussa Series 60 osaamiskeskussopimuksen Nokian kanssa.
Elektrobit jatkoi ODE-tuotteistuspalvelukonseptin kehittämistä älypuhelinten alueella solmimalla kaksi
merkittävää sopimusta. Elektrobit ja Symbian solmivat huhtikuussa kumppanuussopimuksen
(Platinum Partner Agreement) Symbian OS (TM) -älypuhelinten suunnittelutyöhön osallistumisesta.
Platinum Partner -yhteistyökumppanina Elektrobit laajentaa tuotteistusratkaisujaan Symbiantuoteperheeseen. Sopimus antaa Elektrobit-konsernille mahdollisuuden suunnitella älypuhelimia
asiakkailleen Symbian OS(TM) -alustalle.
Elektrobit allekirjoitti kesäkuussa Series 60 -osaamiskeskussopimuksen Nokian kanssa. Sopimus
antaa Elektrobit-konsernille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä niiden puhelinvalmistajien kanssa,
jotka ovat lisensioineet älypuhelimille tarkoitetun Series 60 -ohjelmistoalustan. Series 60 osaamiskeskuksena ja Symbian OS Development Kit -lisenssin haltijana Elektrobit voi tarjota Series
60 -ohjelmistoalustaa käyttäville laitevalmistajille

optimaalisia ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuja

yksittäisistä ja räätälöidyistä projekteista kokonaisvaltaisiin Series 60 -integrointiprojekteihin.
Elektrobit Oy:ssä tehtiin katsauskauden aikana myös henkilöstön lisäyksiä tukemaan Symbian- ja
Series 60 -pohjaista liiketoimintaa.
Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,0 miljoonaa
euroa (16,9 miljoonaa euroa), mikä vastasi ennakoitua. Liiketoiminta kehittyi Euroopassa ja Aasiassa
odotusten mukaisesti. Amerikoiden alueella markkinatilanne säilyi vaikeana.

Pörssitiedote

TESTAUS-LIIKETOIMINTA VUONNA 2003
Testausliiketoiminnan kehitys jatkui positiivisena. Vuoden 2003 liikevaihto oli 67,9 miljoonaa euroa
(44,6 miljoonaa euroa). Liiketoimintayksikön osuus koko konsernin liikevaihdosta vuonna 2003 kasvoi
noin 46 prosenttiin, kun se vuoden 2002 aikana oli 33 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli odotettua
voimakkaampaa.
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 21,3 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa).
Tuotespesifisten tuotantotestausratkaisujen toimitukset sekä matkapuhelinverkkojen testaus- ja
optimointilaitteiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Tuotekehityksen testaus- ja simulointilaitteiden
kysyntä vilkastui hiljaisen kesäkauden jälkeen. Kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle ajoittui
kausiluonteisia tuotantotestauslaitteiden toimituksia, joiden arvioidaan jatkuvan alemmalla tasolla
vuoden 2004 alkupuoliskolla.
Neljännellä vuosineljänneksellä Elektrobit Technologies Oy hankki Nokia Oyj:ltä sen omistamat,
matkapuhelinverkkojen mittalaitteita valmistavan Nemo Technologies Oy:n vähemmistö-osakkeet.
Tehdyn kaupan jälkeen Elektrobit-konserni omisti n. 80 % Nemo Technologies Oy:n osakekannasta.
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT-LIIKETOIMINTA VUONNA 2003
Liiketoimintayksikön asiakastoimialoilla on edelleen tuotannon ylikapasiteettia, joka yhdessä
epävarman talouskehityksen kanssa pitää automaatioinvestointien tason alhaisena. Vallitsevassa
markkinatilanteessa

asiakasyritykset

keskittyvät

olemassa

olevan

tuotantokapasiteetin

tehostamiseen. Tämä vaikuttaa edelleen automaatiojärjestelmien kysyntään. Ylitarjonnan vuoksi
alalla vallitsee myös kova hintakilpailu.
Tilikauden liikevaihto oli 21,9 miljoonaa euroa (30,6 miljoonaa euroa). Tilikauden liikevaihto oli
odotettua pienempi. Liiketoimintayksikön painopiste oli edelleen tietoliikenneteollisuudessa, mutta
strategian

mukaisesti

ponnisteluja

autoelektroniikan

autoteollisuuteen tehtiin pieniä pilottitoimituksia.

osuuden

kasvattamiseksi

jatkettiin

ja

Yksiköiden rooleja ja sisäisiä prosesseja

selkeytettiin vuoden 2003 aikana. Tallinnan yksikössä henkilöstö väheni tilikauden aikana 42
hengellä ja yksikkö palvelee jatkossa yhä selkeämmin testausliiketoiminnan tarpeita. Materiaalin
käsittelylaitteiden valmistusvastuu siirrettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana Oulunsalosta
Kuopioon. Siirron yhteydessä Oulunsalon yksikön henkilöstö väheni 10 hengellä ja tämän lisäksi 2
henkilöä siirtyi Kuopion yksikön palvelukseen. Joulukuussa käynnistettiin tehostamistoimenpiteet
Italian yksikössä.
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Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,0 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa). Neljänneksen
liikevaihto jäi alhaisemmaksi kuin kolmannen neljänneksen parantuneet näkymät antoivat odottaa.
Myynnin alueellinen jakautuma oli aiempien neljännesten kaltainen ja painopiste säilyi Euroopassa.
TASEASEMA JA RAHOITUS
Taseen 31.12.2003 lukuja on verrattu 31.12.2002 taseeseen (1000 euroa).
12/2003

12/2002

Pysyvät vastaavat

45 741

52 796

Vaihto-omaisuus

12 297

14 903

1 366

6 500

45 761

43 716

1

2

37 183

23 675

142 350

141 593

Osakepääoma

12 611

12 611

Muu oma pääoma

67 762

58 747

Oma pääoma yhteensä

80 373

71 357

1 943

2 840

69

46

Pitkäaikainen vieras pääoma

21 085

28 840

Lyhytaikainen vieras pääoma

38 879

38 510

142 350

141 593

Laskennallinen verosaaminen
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

Vähemmistöosuus
Laskennallinen verovelka

Vastattavaa yhteensä
Konsernin rahoituslaskelma oli vuodelta 2003 seuraava:
+ nettotulos + poistot

+17,9 miljoonaa euroa

+ vähemmistön osuus

+0,3 miljoonaa euroa

+ käyttöpääoman pienennys

+ 3,3 miljoonaa euroa

= liiketoiminnan rahavirta

+21,6 miljoonaa euroa

- investointien rahavirta
- rahoituksen rahavirta
= kassavarojen muutos

-3,2 miljoonaa euroa
-5,1 miljoonaa euroa
+13,4 miljoonaa euroa

Lyhytaikaisissa saamisissa olevien myyntisaamisten määrä oli 38,2 miljoonaa euroa sekä
lyhytaikaisissa veloissa olevat ostovelat 6,8 miljoonaa euroa.
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Poistamattoman konserniliikearvon määrä oli vuoden 2003 lopussa 5,0 miljoonaa euroa ja tilikaudella
tehdyt liikearvopoistot olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, josta CMS-liiketoiminnan kertaluonteisen
poiston osuus oli 1,1 miljoonaa euroa.
Nettoinvestointien määrä oli vuonna 2003 3,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 tehdyt kokonaispoistot,
9,7 miljoonaa euroa, ylittivät nettoinvestoinnit 6,5 miljoonalla eurolla.
Konsernilla on muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa kirjanpitoarvoltaan noin 7,9 miljoonan euron
suuruinen sijoitussalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisista joukkovelkakirjoista. Salkun
markkina-arvo oli tilikauden päättyessä n. 0,7 miljoonaa euroa kirjanpitoarvoa korkeampi.
Korollisten velkojen määrä oli vuoden 2003 päättyessä 39,1 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman

nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
•

korko- ja osinkotuotot 0,5 miljoonaa euroa

•

korkokulut -2,3 miljoonaa euroa

•

valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,4 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä yhtiön omavaraisuusaste oli 58,6 prosenttia (vuoden 2002 lopussa 53,4
%).
Tilinpäätökseen 31.12.2003 ei sisälly kirjanpitolain 5. luvun 14 §:n mukaisia pakollisia varauksia.
Konserni noudattaa valuuttastrategiaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen
markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden
mukaan suojataan tulevaa 12 kuukauden asianomaisen valuutan nettokassavirtaa, joka määritellään
myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.
Tilikauden päättyessä suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 12,6 miljoonaa euroa. Suojausposition
käypä arvo katsauskauden päättymishetkellä oli noin 0,3 miljoonaa euroa. Konsernin käyttämien
kirjausperiaatteiden mukaisesti realisoitumatonta suojausvoittoa ei kirjata katsauskaudella.
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MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Vuoden

2003

aikana

liiketoiminnallisesti

konsernirakenteessa

selkeämmän

tehtiin

rakenteen

muutoksia,

aikaansaamiseen.

jotka

osaltaan

Varsinaisia

tähtäsivät

liiketoiminnallisia

muutoksia ei vuoden aikana tapahtunut.
Ensimmäisellä neljänneksellä Ylinen Electronics Oy:n osakkeista myytiin 10 % osakkuusyhtiö PJ
Microwave Oy:lle, jonka jälkeen konsernin omistusosuus laski 60 %:iin.
Kolmannella neljänneksellä saatettiin kokonaan omistetun tytäryhtiön,
vapaaehtoisen

selvitystilan

kautta

päätökseen.

Purun

yhteydessä

Diatel Oy:n, purku
suoritettiin

liikearvon

uudelleenarviointi ja päätettiin konsernitilinpäätöksessä poistaa kertapoistona vielä poistamatta ollut
n. 0,4 miljoonan euron suuruinen liikearvo. JOT Automation de Mexico S.A. de C.V:n toiminta
lopetettiin.
Neljännellä neljänneksellä Elektrobit Technologies Oy hankki Nokia Oyj:n omistaman, noin 30
prosentin suuruisen vähemmistöosuuden, Nemo Technologies Oy:stä. Hankinnan jälkeen Elektrobit
Technologies Oy:n omistusosuus nousi n. 80 prosenttiin. Loput vähemmistöosakkeet hankittiin
tammikuussa 2004. Edelleen neljännellä vuosineljänneksellä Elektrobit Group Oyj hankki noin 20 %
vähemmistöosuuden JOT Automation Italia S.r.l:stä. Hankintojen jälkeen edellä mainitut yhtiöt ovat
konsernin täysin omistamia tytäryhtiöitä. Konsernin omistusosuus Elektrobit UK Ltd:ssä nousi 80
prosenttiin,

kun

Elektrobit

Technologies

Oy

hankki

yhtiöstä

15

prosentin

suuruisen

vähemmistöosuuden. JOT Automation Sweden AB:n lopettaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta
käynnistettiin ja saatetaan päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2004.
Joulukuussa 2003 keskitettiin Automaatiojärjestelmät-liiketoiminta Suomessa yhteen yhtiöön, jonka
nimeksi muutettiin 1.1.2004 alkaen Elektrobit Automation Oy.

Samassa yhteydessä muutettiin

aiemmin JOT Automation Oy -nimellä toiminut Testaus-liiketoiminnan veturiyhtiön nimi Elektrobit
Testing Oy:ksi.
MUUTOKSET KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ
Elektrobit-konsernin strategisista resursseista vastaava johtaja Eero Halonen aloitti 1.6.2003
sapattivapaan. Varatuomari Ritva-Liisa Niskanen on nimitetty 1.6.2003 alkaen konsernin johtoryhmän
jäseneksi vastuualueenaan strategiset resurssit. Sopimustuotekehitys- ja Testaus-liiketoiminnasta
vastaava

johtaja

Erkki

Veikkolainen

on

aloittanut

sapattivapaan

1.1.2004

lähtien.

Sopimustuotekehitys-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on
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nimitetty 1.1.2004 lähtien diplomi-insinööri Arto Pietilä.

Toimitusjohtaja Juha Sipilä vastaa oman

toimensa ohella Testaus-liiketoiminnasta. Konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.1.2004
alkaen myynnistä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi insinööri Seppo Kuula.
VUODEN 2003 PÄÄTTYESSÄ HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 25.3.2003 valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta
yhdessä

tai

useammassa

erässä.

Uusmerkinnässä,

optio-oikeuksia

annettaessa

tai

vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,02 euron määräisiä osakkeita enintään 94 454 750 kappaletta. Osakepääomaa voidaan
valtuutuksen perusteella korottaa enintään 1 889 095 eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa noin
15 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä. Valtuutus on
voimassa

24.3.2004

saakka,

ellei

12.3.2004

pidettävä

yhtiökokous

muuta

valtuutuksen

voimassaoloaikaa.
Hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.
AML:N 2:9 §:N MUKAISET ILMOITUKSET
Vuoden 2003 aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet
AML 2:9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden syntymisen.
OPTIO-OIKEUDET
Yhtiön hallitus päätti kokouksissaan 26.4.2000 ja 4.9.2000 ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.1999
antaman valtuutuksen perusteella antaa optio-oikeuksia yhtiön tai

sen konserniyhtiöiden

palveluksessa oleville henkilöille lukumäärältään enintään 800. Optio-oikeuksia annettiin yhteensä
enintään 3 000 000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 3 000 000 kappaletta yhtiön
uutta osaketta. Optiotodistusten merkintäaika päättyi 31.1.2001.

Yhtiön osakepääoma voi optio-

oikeuksien nojalla tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 52 965,34 eurolla.
Optiotodistuksen C osalta osakkeiden merkintäaika alkoi 28.2.2001, optiotodistuksen D osalta
28.2.2002 ja optiotodistuksen E osalta 28.2.2003.
merkintäaika päättyy 31.3.2005.

Kaikkien optiotodistusten osalta osakkeiden

Osakkeen merkintähinta on 5,60 euroa osakkeelta ennen

osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä vähennettynä. Optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti
yhtiön palveluksesta ennen 28.2.2003 eronneiden tuli palauttaa vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet,
joiden osalta osakemerkinnän aika ei ole työsuhteen päättyessä alkanut.
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YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2003. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Juha Hulkko,
Tapio Tammi ja Mika Kettula, sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden tohtori Matti Lainema.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana Rauno Sipilä
KHT. Järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2003 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Hulkon.
VUODEN 2003 JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Konsernirakenteen kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2004 aikana. 1.1.2004 lähtien on
Automaatiojärjestelmät-liiketoiminnan veturiyhtiön nimi muutettu Elektrobit Automation Oy:ksi sekä
Testaus-liiketoiminnan veturiyhtiön nimi Elektrobit Testing Oy:ksi. Konsernirakenteen selkiyttämiseksi
on käynnistetty myös JOT Automation CMS Oy:n fuusio Elektrobit Automation Oy:öön sekä JOT
Automation CMS Holding Oy:n fuusio Elektrobit Automation Oy:öön. Vuoden 2004 aikana tutkitaan
myös muita mahdollisuuksia selkiyttää konsernirakennetta yhtiöiden lukumäärää vähentämällä.
Elektrobit Technologies Oy on ostanut avainhenkilöiltä tammikuussa 2004 kaikki Nemo Technologies
Oy:n sekä Elektrobit Inc:n vähemmistöosakkeet ja omistaa nyt yhtiöt 100 prosenttisesti.
IFRS/IAS:n mukaiseen raportointiin valmistautumiseen liittyen konserni on selvittänyt siirtymistä
menettelyyn, jossa vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan hankinnan ja valmistuksen kiinteät
menot. Uuteen arvostusperiaatteeseen siirrytään vuoden 2004 alusta. Arvostusperiaatteen muutos
tulee aiheuttamaan ensimmäisellä neljänneksellä 2004 0,6 miljoonan euron suuruisen lisäyksen
ensimmäisen neljänneksen tulokseen.
SIIRTYMINEN IFRS/IAS -RAPORTOINTIIN
Konserni valmistautuu noudattamaan International Financial Reporting -standardeja (IFRS/IAS)
vuoden 2005 alusta lukien. IFRS/IAS -raportoinnin suurimmat muutokset tulevat aiheutumaan
leasingsopimusten kirjaamisesta taseeseen, johdannaissopimusten käyvän arvon käyttämisestä
kirjauksessa, konserniliikearvotestauksen käytöstä poistojen sijaan.
IFRS/IAS -raportoinnin vaikutuksista konsernin tulokseen, taseeseen ja tunnuslukuihin tullaan
kertomaan täsmällisemmin vuoden 2004 aikana.
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TILIKAUDEN 2004 JA SEN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN NÄKYMÄT
Liiketoimintaympäristön arvioidaan säilyvän kuluvan vuoden ajan samankaltaisena kuin vuonna
2003. Liiketoiminnan näkyvyys eteenpäin on lyhyt, joten toiminnan kehittymisen arviointi on
edelleenkin vaikeaa. Yhtiössä tehtiin mittavat toiminnan uudelleenjärjestelyt vuosien 2002 ja 2003
aikana. Toimenpiteiden ansiosta yhtiö pystyy nyt aiempaa paremmin keskittymään arvojensa
mukaisesti pitkäjänteiseen kehittämiseen. Yhtiön tärkein tavoite vuodelle 2004 on pitkäntähtäimen
kehittymisen ja jatkuvuuden varmistaminen lisäämällä resursseja myyntiin, markkinointiin, osaamisen
kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tämän ohella yhtiö tavoittelee vuonna 2004
maltillista liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua.
Kannattavuuden parantaminen perustuu niihin tehostamistoimenpiteisiin, jotka tehtiin vuosien 2002 ja
2003 aikana sekä sitä seuraavaan toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.
Kasvutavoitteemme perustuu uusien asiakassuhteiden syntymiseen Sopimustuotekehityksessä sekä
uusiin

liiketoimintamahdollisuuksiin

ja

tuotteisiin

Testauksessa.

Yhtiön

arvion

mukaan

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön sekä matkapuhelinverkkoihin liittyvän liiketoiminnan
toimintaympäristö tulee hieman paranemaan edelliseen vuoteen verrattuna.
Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen vuosineljännesten välillä tulee edelleenkin olemaan vaihteluja.
Vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konserni odottaa liikevaihdon olevan samalla tasolla
tai jonkin verran korkeammalla

kuin vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoiton odotetaan olevan olennaisesti samalla tasolla kuin
vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli.
HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI
Konsernin vapaa oma pääoma konsernitaseen 31.12.2003 mukaan on 12 907 243 euroa, josta
voitonjakokelpoiset varat ovat 12 766 579 euroa.

Emoyhtiön vapaa oma pääoma on taseen

31.12.2003 mukaan 33 272 164 euroa, josta voitonjakokelpoiset varat ovat 33 272 164 euroa.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan
osinkoa 0,01 euroa/osake, eli yhteensä 6 305 256 euroa, ja että loppuosa tilikauden voitosta,
1 817 776 euroa, kirjataan oman pääoman lisäykseksi. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 24.3.2004.
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Oulunsalossa, 11. päivänä helmikuuta 2004
Elektrobit Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Edvard Krogius
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2787
Juha Sipilä
Toimitusjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2900
Seppo Laine
Talousjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2250
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
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KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN
Yhtiö järjestää tulosjulkistusta koskevat tiedotustilaisuudet lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille
11.2.2004 seuraavasti:
Oulunsalossa kello 8.00
Elektrobit Group Oyj
Automaatiotie 1
Oulunsalo
Helsingissä kello 13.00
Ravintola Savoy
Salikabinetit 2 ja 3, 7. krs
Eteläesplanadi 14
Helsinki

Tulosjulkistusten presentaatioaineisto (ppt-tiedosto) on saatavilla 11.2.2004 klo 8.00 lähtien yhtiön
kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat
TULOSTIEDOTTAMINEN VUONNA 2004
Vuonna 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos julkistetaan 5.5., toisen vuosineljänneksen 4.8.
ja kolmannen vuosineljänneksen tulos 3.11.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS VUONNA 2004
Elektrobit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina, maaliskuun 12. päivänä 2004
klo 14.00, Oulunsalo-talossa, Oulunsalossa.
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAAN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA
Verojen käsittely
Katsauskauden verojen määrään suhteessa tulokseen vaikuttavat seuraavat seikat:
•

Poistoihin sisältyy noin 4,0 miljoonan euron edestä poistoa konserniliikearvosta (sisältäen
viimeisellä neljänneksellä tehdyn 1,1 miljoonan euron suuruisen kertakirjauksen CMS –
liikearvosta). Konserniliikearvon poisto ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen erä.

•

Konsernin eräät ulkomaiset tytäryhtiöt ovat olleet katsauskauden aikana tappiollisia, eikä
niiden tappioita vastaavia laskennallisia verosaamisia ole miltään osin huomioitu
tuloslaskelman veroja vähentävänä eränä.

Konserni tutkii vuoden 2004 aikana myös

ulkomaisten yhtiöiden tappioiden hyödyntämismahdollisuutta.
•

Siltä osin, kuin vuonna 2002 tilinpäätökseen kirjattiin laskennallista verosaatavaa, on
katsauskauden tulosta rasittavat verot vähennetty laskennallisesta verosaatavasta.
Laskennallinen verosaatava on katsauskaudella vähentynyt noin 5,1 miljoonalla eurolla, ja
jäljelläoleva määrä vuoden 2003 lopussa oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2002 pro forma laadintaperiaatteet
Pro

forma

-informaatio

kattoi

kalenterivuodet

2001

ja

2002.

Osakevaihtotarjouksen

listalleottoesitteessä 23.5.2002 esitettyä pro forma -informaatiota 1.1.2001–31.12.2001 sekä
1.1.2002–31.3.2002 oikaistiin arvioitujen järjestelykustannusten ja osakevaihdon varainsiirtoveron
osalta vastaamaan toteutuneita kustannuksia.
JOT Automation -konsernin ja Elektrobit-konsernin yhdistyminen tapahtui 31.5.2002. Sekä virallinen
että pro forma -konsernitilinpäätös laadittiin noudattaen Kirjanpitolautakunnan osakevaihdon
kirjanpitokäsittelyä koskevaa päätöstä 1591/1999, joka salli Elektrobit Technologies Oy:n (entinen
Elektrobit Group Oy) osakkeiden arvostamisen Elektrobit Group Oyj:n (entinen JOT Automation
Group Oyj) taseessa siten, että yhdistymisessä ei syntynyt konserniliikearvoa.
Viralliseen Elektrobit-konserniin 1.1.2002–31.12.2002 yhdisteltiin JOT Automation -liiketoiminta-alue
ajalta 1.1.2002–31.12.2002 ja Elektrobit-liiketoiminta-alue ajalta 1.6.2002–31.12.2002. Virallinen
Elektrobit-konserni ajalta 1.1.2001–31.12.2001 raportoitiin aikaisemmin nimellä JOT Automation konserni.
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Pro forma -laskelmat laadittiin suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. Pro forma -konserniin
2001

yhdisteltiin

Elektrobit-konsernin

sekä

JOT

Automation -konsernin

tiedot

kyseisissä

konsernitilinpäätöksissä noudatettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Pro forma -Elektrobit-konserniin 1.1.2002–31.12.2002 yhdisteltiin sekä JOT Automation -liiketoimintaalue että

Elektrobit-liiketoiminta-alue ajalta 1.1.2002–31.12.2002. Pro forma -yhdistelyssä on

Elektrobit Technologies Oy:n osakkeiden hankintameno eliminoitu todellisen yhdistymispäivän
31.5.2002 mukaisen Elektrobit-konsernin oman pääoman perusteella.
Tilivuotta 2001 koskeva pro forma -informaatio perustuu Elektrobit-konsernista kaudelta 1.1.2001–
31.12.2001 laadittuihin ns. vertaileviin tietoihin sekä JOT Automation -konsernin viralliseen
tilinpäätökseen tilivuodelta 1.1.2001–31.12.2001. Elektrobit-konsernin vertailevat tuloslaskelmatiedot
tilivuodelta 2001 laadittiin siten,
vähennettiin

kauden

että tilikauden 1.9.2000–31.12.2001 tuloslaskelmaluvuista

1.9.2000–31.12.2000

tuloslaskelmaluvut

välitilinpäätöksen

31.12.2000

perusteella.
Pro forma -konsernin sisäiset liiketapahtumat eliminoitiin ja tilinpäätöserien esittämistapaa
yhdenmukaistettiin osakkuusyhtiöiden tulososuuksien esittämispaikan osalta. Muilta osin pro forma konsernituloslaskelman luvut yhdistettiin suoraan Elektrobit- ja JOT Automation -konsernien
tuloslaskelmista. Yhdistymisestä aiheutuvat järjestelykulut (1,8 miljoonaa euroa) sekä varainsiirtovero
(2,4 miljoonaa euroa) otettiin huomioon pro forma -taseiden omien pääomien vähennyksenä.
Laskennallisena verosaamisena pro forma laskelmassa kirjattiin tulosvaikutteisesti vain Elektrobitliiketoiminta-alueen vuonna 2002 maksamien tuloverojen määrä 4,5 miljoonaa euroa ja loppu
laskennallisesta verosaamisesta 2 miljoonaa euroa kirjattiin suoraan oman pääoman lisäykseksi.
Muilta osin pro forma -konsernitase yhdistettiin suoraan Elektrobit- ja JOT Automation -konsernien
taseista.
Pro forma -laskelmat laadittiin KHT-yhdistyksen ohjeen ”Pro forma -taloudellinen informaatio”
mukaisesti. Pro forma -informaatio laadittiin olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut pro forma tuloslaskelman osalta kauden alussa ja pro forma -taseen osalta kauden lopussa. Pro forma tuloslaskelmassa 2001 yhdistymisen oletetaan tällöin tapahtuneen 1.1.2001 ja kauden 1.1.2002–
31.12.2002 pro forma -tuloslaskelmassa 1.1.2002.
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ELEKTROBIT-KONSERNI TULOSLASKELMA
(MEUR)

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Kulut
Poistot ja arvonalennukset
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja kulut
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
Satunnaiset erät
VOITTO ENNEN VEROJA
Välittömät verot
Vähemmistöosuus
TILIKAUDEN VOITTO
ELEKTROBIT-KONSERNI TASE (MEUR)

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Oma pääoma yhteensä

Virallinen
1-12/2003
12 kk

Pro forma
1-12/2002
12 kk

Virallinen
1-12/2002
12 kk

148,6
-1,0
2,0
-123,7
-9,7
16,1
-2,3
13,8
0,0
13,8
-5,3
-0,3
8,1

136,5
0,0
3,3
-128,5
-10,7
0,7
-1,5
-0,9
0,0
-0,9
0,0
-0,3
-1,1

105,0
-0,4
2,5
-105,1
-9,0
-7,0
-1,1
-8,1
0,0
-8,1
3,8
-0,1
-4,5

Virallinen Pro forma Virallinen
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002

45,7

52,8

52,8

12,3
47,1
0,0
37,2
142,3

14,9
50,2
0,0
23,7
141,6

14,9
50,2
0,0
23,7
141,6

12,6
67,8
80,4

12,6
58,7
71,4

12,6
58,7
71,4
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Vähemmistöosuus
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
ELEKTROBIT-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA
(MEUR)

1,9
0,1
21,1
38,9
142,3

2,8
0,0
28,8
38,5
141,6

2,8
0,0
28,8
38,5
141,6

Virallinen
1-12/2003
12 kk

Pro forma
1-12/2002
12 kk

Virallinen
1-12/2002
12 kk

13,8

-0,9

-8,1

9,7
0,1
2,3

10,6
0,1
1,5

9,0
0,1
1,1

26,0

0,2
11,6

2,1

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä +/Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot +
Osakkuusyhtiöiden tulo-osuus
Rahoitustuotot ja -kulut -/+
Vapaaseen omaan pääoman kirjatut liiketoiminnan
tuotot ja maksut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) /
vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) /
vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja velkoja

3,1
2,6

-10,1
2,0

-29,1
-3,1

-2,4
29,2

-3,7
-0,2

10,2
-19,9

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta +
Saadut korot liiketoiminnasta +
Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä
Liiketoiminnan rahavirta

-5,8
0,0
3,6
-5,3
21,6
21,6

-5,4
0,0
3,8

-4,9

-1,7
-1,7

3,8
3,8
-17,2
-17,2
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INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot +
Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista +
Investointien rahavirta

-3,9

-29,3

-36,4

0,8
-0,2
0,2
-3,2

2,9
-0,2
0,7
-25,8

2,5
-8,4
0,2
-42,1

11,8

48,4
0,8
-2,1
21,7
-10,2

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti +
Lyhytaikaisten lainojen nostot +
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot +
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta

3,0
-1,9
2,9
-9,0
-0,2
-5,1

-3,2
15,9

58,4

LASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS
LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-)

13,4

-11,6

-0,9

Rahavarat tilikauden alussa

23,7

35,4

20,8

Rahavarat tilikauden lopussa

37,2

23,7

23,7

Taseen mukainen rahavarojen muutos

13,5

-11,7

2,8

Ero rahavarojen muutoksessa

0,1

-0,1

3,7

Vähemmistöosuuden muutos

-1,2

-1,5

2,5

Muuntoerot pysyvissä vastaavissa

0,3

0,2

0,0

Muuntoerot omassa pääomassa ja kons.rak.muutokset

1,0

1,2

1,2

-1,6
9,0
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ELEKTROBIT-KONSERNI
NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Kulut
Poistot ja arvonalennukset
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja kulut
VOITTO ENNEN
SATUNNAISERIÄ
Satunnaiset erät
VOITTO ENNEN VEROJA
Välittömät verot
Vähemmistöosuus
TILIKAUDEN VOITTO

ELEKTROBIT-KONSERNI
TASE (MEUR)
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Osakepääoma

Virallinen
10-12/2003

Virallinen
7-9/2003

Virallinen
4-6/2003

Virallinen Pro forma
1-3/2003 10-12/2002

3 kk

3 kk

3 kk

3 kk

3 kk

43,3

36,0

33,9

35,4

38,9

-0,9
0,4
-33,6
-3,2
5,8
-1,0

0,1
0,6
-29,3
-2,4
5,1
-0,4

-1,3
0,8
-29,7
-2,1
1,6
-0,4

1,1
0,3
-31,1
-2,1
3,6
-0,5

-0,5
0,6
-33,3
-2,1
3,5
-0,1

4,8
0,0
4,8
-1,9
-0,4
2,5

4,7
0,0
4,7
-1,1
0,2
3,7

1,2
0,0
1,2
-1,0
0,0
0,2

3,1
0,0
3,1
-1,3
-0,1
1,7

3,5
0,0
3,5
0,0
0,1
3,6

Virallinen
31.12.2003

Virallinen
30.9.2003

Virallinen
30.6.2003

45,7

47,3

49,3

51,0

52,8

12,3
47,1
0,0
37,2
142,3

13,5
52,4
0,0
27,7
140,9

13,4
42,0
0,0
31,9
136,7

15,4
56,3
0,1
20,6
143,3

14,9
50,2
0,0
23,7
141,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

Virallinen Pro forma
31.3.2003 31.12.2002

Pörssitiedote

Muu oma pääoma
Oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuus
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

67,8
80,4
1,9
0,1
21,1
38,9
142,3

ELEKTROBIT-KONSERNI TALOUDELLISTA
KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto, % liikevaihdosta
Voitto ennen satunnaiseriä
Voitto ennen satunnaiseriä, % liikevaihdosta
Voitto ennen veroja
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta
Tilikauden voitto
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Oman pääoman tuotto-% (ROE)
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)
Korolliset nettovelat (MEUR)
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%
Omavaraisuusaste, %
(laskennallinen verovelka vähenn.)
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR)
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, (MEUR)
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, % liikevaihdosta
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella
Henkilöstön määrä kauden lopussa

65,3
77,9
2,6
0,0
23,0
37,4
140,9

61,5
74,1
2,7
0,0
27,5
32,4
136,7

61,3
73,9
2,8
0,1
28,3
38,1
143,3

58,7
71,4
2,8
0,0
28,8
38,5
141,6

Virallinen Pro forma
1-12/2003 1-12/2002
12 kk
12 kk

Virallinen
1-12/2002
12 kk

148,6
16,1
10,8
13,8
9,3
13,8
9,3
8,1

136,5
0,7
0,5
-0,9
-0,6
-0,9
-0,6
-1,1

105,0
-7,0
-6,7
-8,1
-7,8
-8,1
-7,8
-4,5

10,8
16,4
1,9
2,3
58,6

-1,7
5,4
20,3
27,4
53,4

-8,6
-3,7
20,3
27,4
53,4

4,2
2,8
9,8
6,6
1 112
1 088

29,4
21,6
14,4
10,5
1 278
1 179

44,8
42,6
9,3
8,8
1 295
1 179

Pörssitiedote

ELEKTROBIT-KONSERNI OSAKKEIDEN
OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ (1000 kpl)
Kauden lopussa
Keskimäärin kauden aikana
Keskimäärin kauden aikana optio-oikeuksilla
laimennettuna
ELEKTROBIT-KONSERNI OSAKEKOHTAISET
TUNNUSLUVUT (EUR)

Tulos / osake
Optio-oikeuksilla laimennettu tulos / osake
Oma pääoma / osake (laskennallinen verovelka vähenn.)
Osinko per osake *)
Osinko per tulos %
P/E -luku
Efektiivinen osinkotuotto -%

Virallinen Pro forma Virallinen
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2002
630 526
630 526

630 526
616 383

630 526
442 435

595 787

613 980

440 032

Virallinen Pro forma
1-12/2003 1-12/2002
12 kk
12 kk

Virallinen
1-12/2002
12 kk

0,01
0,01
0,13
0,01
77,6
39,6
1,96

0,00
0,00
0,11

-0,01
-0,01
0,11
0,00
0,00
-28,78
0,00

*) hallituksen esityksen mukaan vuosi 2003
PÖRSSIKURSSIT (EUR)

Ylin kurssi
Alin kurssi
Keskikurssi
Päätöskurssi
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR)
Osakkeiden vaihto, (MEUR)
Osakkeiden vaihto, (1000 kpl)
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, %

Virallinen
1-12/2003

Virallinen
1-12/2002

0,66
0,27
0,44
0,51

0,68
0,25
0,41
0,29

321,6
50,1
112 720
17,9

182,9
41,1
100 987
22,8

Pörssitiedote

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)

Virallinen
31.12.2003

Virallinen
31.12.2002

OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset
Kiinteistökiinnitykset
Annetut pantit

29,8
19,7
10,2

29,9
6,7
6,7

Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat
yhteismäärältään

34,6

40,0

0,2

0,0

2,0
1,8

1,6
2,1

0,8
1,0

0,1
0,4

0,1
0,5

0,1
0,6

Toimitussopimuksiin liittyviä takaisinostovelvoitteita
enintään

1,7

1,7

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT
(MEUR)

Virallinen
31.12.2003

Virallinen
31.12.2002

0,3
12,6

0,5
20,5

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset
MUUT OMAT VASTUUT
Leasingvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät
Myöhemmin erääntyvät
Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät
Myöhemmin erääntyvät
Lunastusvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät
Myöhemmin erääntyvät

Termiinit
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo

