
  

 
ELECSTER OYJ   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  24.2.2011 KLO 9:00 
 
 
ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2010  
 
Elecster kasvoi kannattavasti 
 
Yhteenveto luvuista 
 
Loka-joulukuu: 

 Liikevaihto 12,1 MEUR (10-12/2009: 9,3 MEUR) 
 Liikevoitto 1,0 MEUR (0,2 MEUR) 
 Tulos ennen veroja 0,9 MEUR (0,2 MEUR) 
 Tulos/osake 0,18 EUR (0,03 EUR) 

 
Tammi-joulukuu: 

 Liikevaihto 39,4 MEUR (1-12/2009: 35,5 MEUR) 
 Liikevoitto 2,6 MEUR (2,3 MEUR) 
 Tulos ennen veroja 2,1 MEUR (1,5 MEUR) 
 Tulos/osake 0,40 EUR (0,33 EUR) 
 Oma pääoma/osake 4,40 euroa (3,97) 
 Omavaraisuusaste 40,9 % (39,3 %) 
 Osinkoehdotus 0,17 euroa (0,14 euroa) 

 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Tilanne markkinoilla on vuoden aikana selkiintynyt huomattavasti. 
Pankkien toiminta on palautunut lähes normaaliksi ja investointien ra-
hoitus on alkanut toimia. Talouskehitykseen on liittynyt kuitenkin 
edelleen epävarmuustekijöitä, jotka ovat heijastuneet asiakkaiden in-
vestointipäätöksiin.  
 
Teollisuustuote-segmentissä asemamme vanhoissa markkinamaissamme on 
kuluneen vuoden aikana vahvistunut ja sen lisäksi olemme onnistuneet 
saamaan uusia asiakkuuksia kasvavilla markkina-alueilla. Erityisesti 
tämä koskee maidon prosessointi- ja pakkauslinjoja. Referenssitoimi-
tukset on otettu vastaan erittäin myönteisesti ja ne muodostavat hyvän 
perustan jatkoponnisteluille. 
 
Pakkausmateriaalien osalta vuosi on ollut nousevien raaka-ainehintojen 
sävyttämä. Tämä on rasittanut ryhmän kannattavuutta, myyntihintojen 
nostaminen onnistuu yleensä vasta viiveellä raaka-aineiden hinnannou-
suista. 
 
Kuluttajatuote -segmentti onnistui hyvin ja sen kehitys oli hyvin 
myönteistä. Tulokseen ovat vaikuttaneet onnistuneet mallistolanseera-
ukset ja kasvaneet myyntivolyymit.  
 
Muut toiminnot -segmentin kasvuluvut kertovat alihankintapalveluiden 
kysynnän elpymisestä. Kannattavuutta rasitti kova hintakilpailu ja ma-



  

tala käyttöaste. Loppuvuoden aikana tilauskanta on kasvanut ja toimin-
ta on normalisoitumassa. 
 
Kokonaisuutena vuosi 2010 oli myönteisen kehityksen vuosi. Palasimme 
kasvu-uralle tulosta parantaen.    
 
        
LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA 
 
Loka-joulukuu 
Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 12,1 milj. euroa (9,3 
milj. euroa, missä kasvua oli 30,0 %. Liikevoitto kasvoi 0,2 milj. eu-
rosta 1,0 milj. euroon. Tulos ennen veroja oli 0,9 milj. euroa (0,2 
milj. euroa). 
 
Tammi-joulukuu 
Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 39,4 milj. euroa (35,5 milj. eu-
roa). Liikevaihto kasvoi 10,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liike-
voitto oli 2,6 milj. euroa (2,3 milj. euroa) eli 6,5 % (6,4 %) liike-
vaihdosta. Tulos ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (1,5 milj. euroa). 
 
Konsernitaseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 44,2 milj. euroa 
(40,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 40,9 % (39,3 %). Korollisen 
vieraan pääoman määrä oli 18,6 milj. euroa (19,1 milj. euroa). 
 
 
SEGMENTTIEN TULOS 
 
Teollisuustuote -segmentin liikevaihto kasvoi 5,1 % ja oli 29,2 milj. 
euroa (27,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (1,7 milj. 
euroa) eli 4,8 % (6,3 %) liikevaihdosta. Segmentin sisäinen kehitys 
oli epäyhtenäistä. Pakkauskoneiden liikevaihto kasvoi ja myös tulos 
parani odotusten mukaisesti. Pakkausmateriaalien osalta kokonaisvolyy-
mitavoitteesta jäätiin ja kannattavuutta rasitti edelleen kohonneet 
raaka-ainekustannukset. 
 
Kuluttajatuote –segmentti kehittyi myönteisesti. Liikevaihto kasvoi 
23,3 % ja oli 7,5 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,2 
milj. euroa (0,7 milj. euroa). Kasvaneen volyymin myötä myös suhteel-
linen kannattavuus parani. Liikevoitto oli 16,4 % (11,9 %). 
 
Alihankintapalveluja tarjoavan muut toiminnot –segmentin liikevaihto 
kasvoi 58,1 % ja oli 2,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Segmentin toi-
mintaympäristö oli edelleen vaikea, mikä näkyi heikkona kannattavuute-
na. Liiketulos oli –0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). 
  
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin  

 
 
 
 
 
 

Liikevaihto (1000 €) 1-12/2010 1–12/2009
Teollisuustuotteet 29.245 27.814
Kuluttajatuotteet 7.487 6.070
Muut 2.796 1.768
Segmenttien välinen -130 -112
Konserni yhteensä 39.398 35.540



  

 
Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVESTOINNIT 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,9 miljoonaa euroa (2,1). 
  
HENKILÖSTÖ 
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 326 (321), josta ulkomailla 164 
(161). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 326 (316). 
Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 43 vuotta. 
 
YHTIÖKOKOUS  
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2010 vahvisti vuoden 2009 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jae-
taan 0,14 euroa osakkeelta. Osinko on maksettu 3.5.2010. 
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jarmo Halosen, Jukka 
Halosen, Päivi Halosen ja Olavi Leinon. Hallitus valitsi järjestäyty-
miskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana. 
 
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Jukka Lahdenpää, 
KHT ja Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö 
Moore Stephens Rewinet Oy Ab. 
 
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 § muuttamiseksi 
hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 21.4.2010 PÄÄTETYT HALLITUKSEN 
VALTUUTUKSET 
 
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2010 1-12/2009
Teollisuustuotteet 1.412 1.741
Kuluttajatuotteet 1.230 725
Muut -106 -206
Segmenttien välinen 37 17
Konserni yhteensä 2.573 2.277

Varallisuus (1000 €) 1-12/2010 1-12/2009
Teollisuustuotteet 31.330 28.447
Kuluttajatuotteet 4.877 3.754
Muut 4.114 3.590
Eliminoinnit -124 -98
Kohdistamaton 4.018 4.937
Konserni yhteensä 44.215 40.631



  

 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enin-
tään 180.000 yhtiön A-osaketta. 
 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käy-
tettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa jär-
jestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avain-
henkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen 
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
 
Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata 
omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonja-
kokelpoisia varoja. 
 
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julki-
sessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osak-
keen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä 
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden 
hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear 
Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan 
osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta 
tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta). 
 
Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön 
koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta ääni-
määrästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osak-
keenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 
 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuu-
tus on voimassa 1.5.2010 – 30.4.2011 välisenä aikana.  

 
Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta 
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden 
luovuttamisesta.  
 
Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkei-
ta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjes-
tyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osak-
keiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeen-
omistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen ke-
hittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä 
vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai 
sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteutta-
mista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä. 
 
Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään 
arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä jul-
kisessa kaupankäynnissä.  
 



  

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Val-
tuutus on voimassa 1.5.2010 – 30.4.2011 välisenä aikana. 
 
OSAKKEET 
Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2010 oli 3.151.939,29 euroa ja osak-
keiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton. 
 
Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-
osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi 
katsauskauden aikana oli 4,75 euroa ja alin 4,05 euroa. Katsauskauden 
päättyessä kurssi oli 4,33 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden 
vaihto oli 361 366 kpl (19,9 % A-osakkeiden määrästä). 
 
Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai 
luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osak-
keita. 
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä val-
tuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen. 
 
OMISTUSMUUTOKSET 
 
Elecster Oyj vastaanotti 6.10.2010 seuraavan ilmoituksen omistusosuu-
den muuttumisesta: Sampo-konsernissa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön 
osuus Elecster Oyj:n osakepääomasta on 1.10.2010 tehdyn osakekaupan 
johdosta ylittänyt 5 %. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osakekohtai-
nen tarkka osuus Elecster Oyj:n osakepääomasta on yhteensä 197 000 
osaketta, vastaten 5,26 % osuutta osakepääomasta ja 0,93 % osuutta ää-
nimäärästä. 
 
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ 
 
Tilikauden 2010 lopussa konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 
ovat 4.089.496,06 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää yhtiökokouk-
selle, että vuodelta 2010 maksettaisiin osinkoa 0,17 euroa sekä A-
osakkeelta että K-osakkeelta eli yhteensä 637.179,72 euroa. 
 
Ehdotettu osingonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön 
maksukykyä. 
 
NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Elecsterin lähtökohdat alkaneelle vuodelle ovat kokonaisuutena ottaen 
paremmat kuin vuosi sitten. Teollisuustuote -segmentin maidon proses-
sointi- ja pakkauskoneiden osalta asemamme on vahvistunut hyvien refe-
renssitoimitusten ansiosta. Niiden avulla tehostamme edelleen markki-
nointiponnistuksia ja odotamme myönteisen kehityksen jatkuvan.  
Pakkausmateriaalien osalta öljypohjaisten raaka-aineiden hintakehitys 
on edelleen iso riskitekijä ja vaikeuttaa kannattavuuden arviointia 
sen osalta. 
 
Kuluttajien luottamus oman taloustilanteensa parantumiseen heijastuu  
kulutuskysynnän kasvuna. Odotammekin kuluttajatuote -segmentin myön-
teisen kehityksen jatkuvan myös kuluvana vuonna.  
 



  

Muut toiminnot -segmentin osalta ennakoimme kasvaneen tilauskannan pe-
rusteella, että positiivinen kehitys jatkuu ja tulos kääntyy voitolli-
seksi.   
 
Elecster arvioi, että myönteinen kehitys jatkuu vuonna 2011. Tilaus-
kannan perusteella odotamme, että koko vuoden liikevaihto kasvaa ja 
osakekohtainen tulos paranee maltillisesti edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Uhkana on viimeaikainen kehitys Arabimaissa, mikä lisää sekä ta-
loudellisia että poliittisia riskejä. Öljyn hintakehitys ja sen vaiku-
tus raaka-ainehintoihin on entistäkin vaikeammin ennustettavissa. Myös 
valuuttakurssien välinen kehitys on Elecsterille edelleen riskitekijä.  
 
 
 



  

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS 
 

 

Tuhatta euroa 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009
  
LIIKEVAIHTO 12.130 9.330 39.398 35.540
  
Valmiiden ja kesken-
eräisten varastojen muu-
tos 

588 -121 402 -923

Valmistus omaan käyttöön 134 83 455 447
Liiketoiminnan muut tuo-
tot 

28 52 134 207

Materiaalit ja palvelut -6.515 -4.548 -19.788 -16.620
Henkilöstökulut -2.719 -2.467 -9.527 -8.880
Poistot ja arvonalentu-
miset 

-430 -385 -1.687 -1.511

Liiketoiminnan muut ku-
lut 

-2.253 -1.702 -6.814 -5.983

LIIKEVOITTO 965 242 2.573 2.277
  
Rahoitustuotot ja –kulut -60 -56 -491 -799
TULOS ENNEN VEROJA 905 186 2.082 1.478
  
Tuloverot -233 -135 -638 -359
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 672 51 1.444 1.119
  
TILIKAUDEN TULOKSEN 
JAKAUTUMINEN 

 

Emoyhtiön osakkeenomis-
tajille 

680 98 1.507 1.223

Määräysvallattomille 
omistajille 

-9 -47 -63 -104

  
Tulos/osake 0,18 0,03 0,40 0,33



  

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS 

 

TILIKAUDEN TULOS 672 51 1.444 1.119
  
MUUT LAAJAN TULOKSEN 
ERÄT: 

 

Ulkomaiseen yksikköön 
liittyvät muuntoerot 

224 142 614 -268

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ 

896 193 2.058 851 

  
TILIKAUDEN LAAJAN 
TULOKSEN JAKAUTUMINEN 

 

Emoyhtiön osakkeenomis-
tajille 

905 240 2.121 955

Määräysvallattomille 
omistajille 

-9 -47 -63 -104



  

KONSERNITASE, IFRS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuhatta euroa 31.12.2010 31.12.2009 
  
VASTAAVAA  
  
PITKÄAIKAISET VARAT  
Aineettomat oikeudet 100 69 
Aineelliset hyödykkeet 13.290 13.576 
Muut osakkeet ja osuudet 420 420 
Pitkäaikaiset saamiset 3.272 1.657 
Laskennalliset verosaamiset 134 362 

 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 17.215 16.084 
  
LYHYTAIKAISET VARAT  
Vaihto-omaisuus 13.104 10.911 
Myyntisaamiset ja muut saami-
set 

10.645 9.738 

Tuloverosaaminen 112 241 
Rahavarat 3.139 3.656 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 27.000 24.547 
  
VASTAAVAA 44.215 40.631 
  
  
VASTATTAVAA  
  
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma 3.152 3.152 
Ylikurssirahasto 4.239 4.239 
Muut Rahastot 77 69 
Muuntoerot 99 -393 
Kertyneet voittovarat 8.925 7.829 
Määräysvallattomat omistajat 891 954 
Oma pääoma yhteensä 17.383 15.850 
  
VIERAS PÄÄOMA  
Laskennallinen verovelka 503 449 
Pitkäaikainen vieras pääoma 8.878 11.450 
Lyhytaikainen vieras pääoma 17.451 12.881 
   
VASTATTAVAA 44.215 40.631 



  

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuhatta euroa 1-12/2010 1-12/2009
 
Liiketoiminnan rahavirta 
 
Tilikauden voitto 1.444 1.119
Oikaisut tilikauden tulokseen 2.807 2.668
Käyttöpääoman muutos -2.198 507
Maksetut korot ja muut rahoi-
tuserät 

-782 -839

Saadut korot  142 136
Maksetut verot -172 -568
Liiketoiminnan rahavirta 1.241 3.023
 
Investointien rahavirta 
 
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin 

-868 -1.608

Käyttöomaisuuden myynti 9 17
Pitkäaikaisten saamisten muutos 50 51
Investointien rahavirta yhteen-
sä 

-809 -1.540

 
Rahoituksen rahavirta 
 
Pitkäaikaisten lainojen muutos -909 1.306
Lyhytaikaisten lainojen muutos 264 -1.913
Maksetut osingot -524 -374
Rahoituksen rahavirta -1.169 -981
 
Rahavarojen muutos -737 502
 
Rahavarat kauden alussa 3.656 3.289
Rahavarojen kurssimuutosten 
vaikutus 

219 -135

Rahavarat kauden lopussa 3.138 3.656



  

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 
 
Tuhatta euroa 31.12.2010 31.12.2009
Omasta puolesta annetut va-
kuudet 
Kiinteistökiinnitykset 5.383 5.383
Yrityskiinnitykset 11.133 11.133
 

Tuhatta euroa Osake-
pääoma

Yli-
kurs-
sira-
hasto 

Muut 
rahas-
tot 

Muun-
toerot 

Voit-
tova-
rat 

Yh-
teensä 

Määrä-
ysval-
latto-
mille 
omis-
tajil-
le 

Yh-
teensä 

         
OMA PÄÄOMA 
1.1.2010 

3.152 4.239 69 -393 7.829 14.896 954 15.850

Osingonjako  -525 -525 -525
Kokonaistulos  8 492 1.621 2.121 -63 2.058
OMA PÄÄOMA 
31.12.2010 

3.152 4.239 77 99 8.925 16.492 891 17.383

Tuhatta euroa Osake
pää-
oma 

Yli-
kurs-
sira-
hasto 

Muut 
rahas-
tot 

Muun-
toerot 

Voit-
tova-
rat 

Yh-
teensä 

Määrä-
ysval-
latto-
mille 
omis-
tajil-
le 

Yh-
teensä 

         
OMA PÄÄOMA 
1.1.2009 

3.152 4.239 72 -210 7.063 14.316 1.058 15.374

Osingonjako  -375 -375 -375
Kokonaistulos  -3 -183 1.141 955 -104 851
OMA PÄÄOMA 
31.12.2009 

3.152 4.239 69 -393 7.829 14.896 954 15.850



  

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN 
 
Tuhatta eu-
roa 

Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 

Liikevaihto 12.130 9.324 9.651 8.293 9.330 8.418 9.191 8.601
Liikevoitto 965 453 710 445 242 777 698 559
Liikevoitto, 
%  

8,0 4,9 7,4 5,4 2,6 9,2 7,6 6,5

Kauden tulos 680 71 408 347 98 563 469 93
Tulos/osake, 
euroa 

0,18 0,02 0,11 0,09 0,03 0,15 0,13 
 

0,02

 

Tuhatta euroa 1-12/2010 1-12/2009
 
Liikevaihto 39.398 35.540
Liikevaihdon kasvu, % 10,9 -3,7
Liikevoitto 2.573 2.277
% liikevaihdosta 6,5 6,4
Tulos ennen veroja 2.082 1.478
% liikevaihdosta 5,3 4,2
Tilikauden tulos (emoyhti-
ön osakkeenomistajille) 

1.507 1.223

% liikevaihdosta 3,8 3,4
 
Oman pääoman tuotto, % 8,7 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto, 
% 

9,6 7,2

Korollinen vieras pääoma 18.572 19.070
Rahavarat 3.139 3.656
Nettovelkaantumisaste, % 88,8 97,2
Omavaraisuusaste, % 40,9 39,3
Taseen loppusumma 44.215 40.631
 
Bruttoinvestoinnit 850 2.081
Tilauskanta 8.728 5.267
 
Tulos/osake, euroa 0,40 0,33
Oma Pääoma/osake, euroa 4,40 3,97
 
Osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä 

3.748.116 3.748.116

 
Konsernin vastuusitoumuk-
set 

17.266 16.816



  

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT: 
 
 
Oman pääoman tuotto, % 
 
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
- tilikauden verot 
---------------------------------------------------- * 100 
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) 
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 
 
Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja + 
korko- ja muut rahoituskulut 
---------------------------------------------------- * 100 
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) 
 
 
Omavaraisuusaste, % 
 
Oma pääoma + vähemmistöosuus 
----------------------------------  * 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 
 
 
Nettovelkaantumisaste, % 
 
Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 
--------------------------------------------------------------- *100 
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 / voittosuhde (P/E) 
 
Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi 
---------------------------------------------------------- 
Tulos / osake 
 
 



  

 
Efektiivinen osinkotuotto, % 
 
Osinko / osake 
---------------------------------------------------------- * 100 
Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi 
 
 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. 
Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin 
tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan. 
Tilintarkastuskertomus on annettu 23.2.2011. 
 
Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustu-
vat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymi-
sestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muu-
toksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsää-
dännössä. 
 
Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen 
summat saattavat poiketa loppusummasta. 
 
Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. 
Varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2010. 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2011 ja osinko ehdotetaan 
maksettavaksi 9.5.2011. 
Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2011 julkaistaan 
12.5.2011. 
 
Vuosikooste vuoden 2010 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yh-
tiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi. Vuoden 2010 tiedottei-
den sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta. 
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358 
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