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YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.2.2002 klo 10.00    
 
YLEISELEKTRONIIKKA –KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2001 
 
- Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liiketoiminnasta 

kasvaa edelleen  
- Kotimaan markkinat heikkenivät 
- Konsernin liikevaihto 27,2 milj. euroa , laskua 2,8 % 
- Konsernin liikevoitto 1,65 milj. euroa, laskua 19,9 % 
- Konsernin omapääoma/osake 3,32 euroa (3,27 euroa) ja tulos/osake 

0,49 euroa (0,59 euroa) 
- Tulostason ja liikevaihdon uskotaan säilyvän vuoden 2001 tasolla 
 
Elektroniikka-alan pitkään jatkunut kasvu Suomessa pysähtyi 
keväällä 2001 ja kääntyi laskuun ensimmäisen vuosipuoliskon 
lopulla. Komponenttimarkkinat supistuivat toisella 
vuosipuoliskolla selvästi. Markkinatilanteen muutos heijastui 
emoyhtiön liiketoimintaan. Emoyhtiön tulos ja liikevaihto 
heikkenivät vuoteen 2000 verrattuna. Ulkomaisten tytäryhtiöiden 
toiminta kehittyi sitä vastoin positiivisesti. Venäjän, Latvian ja 
Liettuan elektroniikkamarkkinat ovat edelleenkin vahvasti 
kotimarkkinavetoisia. Poikkeuksena on Viro, jonka 
elektroniikkateollisuus on riippuvainen kansainvälisistä 
suhdanteista.  
 
Yleiselektroniikka –konsernin liiketoiminnassa ulkomaantoimintojen 
osuus on ollut pitkään kasvussa. Päättyneellä tilikaudella 
tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi 23,7 
prosentista  29.3 prosenttiin ja tytäryhtiöiden osuus konsernin 
liikevoitosta kasvoi 35,5 prosentista 48,8 prosenttiin.  
 
EMOYHTIÖ 
 
Liiketoiminta Suomessa taantui toisella vuosipuoliskolla. Koko 
vuoden liikevaihto laski 7,4 prosenttia 20,9 milj. euroon. 
Emoyhtiön liikevoitto laski 23,8 prosenttia 1,02 milj. euroon. 
Liikevoittoon sisältyy käyttöomaisuuden 0,3 milj. euron 
myyntivoitto. Markkinamuutoksesta aiheutunut varastojen kasvu 
saatiin pysähtymään elokuussa ja tilikauden päättyessä 
saavutettiin edellisen vuoden taso.  
 
Vuoden 2001 panostuskohteina olivat markkinoinnin tehostaminen 
sekä uusien toimittajien lanseeraaminen. Yleiselektroniikka Oyj 
muodosti kesäkuussa 2001 kolmen pohjoismaisen elektroniikka-alan 
tukkukaupan kanssa markkinointiyhteenliittymän ”The Nordic 
Connection”. Tavoitteenamme oli myös vahvistaa asemaamme 
puolijohdekomponenttien toimittajana. Tilikaudella solmittiin 
useita merkittäviä toimittajasopimuksia ko. tuoteryhmässä. 
Syksyllä 2001 käynnistettiin yhtiössä Telercas –
liiketoimintayksikkö vastaamaan  edustussopimuksista (rep-
sopimukset)  
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Markkinatilanteen heikkenemisen johdosta emoyhtiössä ryhdyttiin 
toimenpiteisiin toiminnan tehostamiseksi tammikuussa 2002.  
Henkilöstökustannuksia sopeutettiin irtisanomalla kuusi 
toimihenkilöä sekä laadittiin säästöohjelma muiden kiinteiden 
kustannusten alentamiseksi. Säästötoimenpiteet vaikuttavat 
täysimääräisesti  emoyhtiön tulokseen kolmannelta 
vuosineljännekseltä alkaen. 
 
VENÄJÄ 
 
ZAO YE International:in liiketoiminta Venäjällä kehittyi hyvin. 
Liikevaihto kasvoi lähes viisikymmentä prosenttia ja kannattavuus 
säilyi hyvänä. Yhtiön toiminnan vahvuutena on tekninen 
konsultointi. Myyntihenkilöstö on osallistunut asiakkaiden 
tuotekehitysprojekteihin tarjoamalla uusia komponenttiratkaisuja 
ja valmistusmenetelmiä. Venäläiset elektroniikka-alan valmistajat 
ovat siirtyneet tuotannossaan käyttämään entistä enemmän 
tuontikomponentteja.  ZAO YE International:sta on kehittynyt 
seitsemässä vuodessa Venäjän markkinoille merkittävä 
komponenttitoimittaja vaativiin laiteratkaisuihin.  Henkilökuntaa 
on lisätty tilikautena neljästätoista yhdeksääntoista ja Pietarin 
toimitiloja on laajennettu. Joulukuussa 2001 vahvistettiin 
toimintaamme Venäjällä avaamalla Moskovaan myyntikonttori.  
 
VIRO 
 
AS A-Kaabel YE:n liikevaihto Virossa kasvoi yli kaksikymmentä 
prosenttia, mutta kannattavuus ei vielä saavuttanut asetettuja 
tavoitteita. Yhtiön toimintatapoja tehostettiin ja 
organisaatiomalli muutettiin tilikauden aikana asiakasohjautuvaksi 
tiimiorganisaatioksi. Yhtiön tuloksen odotetaan kehittyvän 
positiivisesti alkaneella tilikaudella. 
 
Yhtiö laajensi toimintaansa kattamaan myös tietoliikennesektorin 
(Telecom). Syksyllä 2001 allekirjoitettiin yhteistyösopimus alan 
johtavan komponenttivalmistajan kanssa. Tulosten odotetaan näkyvän 
alkaneen tilikauden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. 
 
Valmiskaapelituotantoyksikkö siirtyi uusiin tiloihin keväällä 
2001. Tuotantoyksikön henkilöstö kasvoi viidestätoista 
kahteenkymmeneen yhteen. Yksikkö on keskittynyt käsityövaltaiseen 
alihankintavalmistukseen. 
 
LATVIA 
 
SIA A-Kaabel:in liikevaihto Latviassa säilyi edellisen vuoden 
tasolla. Tulos heikkeni, mutta säilyi edelleenkin hyvänä. Latvian 
elektroniikkateollisuuden kehitys on ollut hidasta ja kotimaan 
tietoliikennesektorin investoinnit eivät ole kasvaneet. 



 

 

3 

Elektroniikka-alan uskotaan kuitenkin kehittyvän lähivuosina 
voimakkaasti. 
 
LIETTUA 
 
UAB A-Kaabel, Vilniuksen  liikevaihto kasvoi neljätoista 
prosenttia, mutta tulostaso heikkeni. Liettuan markkinat ovat 
kehittyneet vuoden 1998 Venäjän romahduksesta muihin Baltian 
maihin verrattuna hitaimmin. Maan teollisuus ei ole kasvanut 
merkittävästi ja infrastruktuuri-investoinnit ovat olleet selvästi 
muita Baltian maita vähäisempää. Maa on kuitenkin väestöltään 
suurin (3.8 miljoonaa asukasta) ja sijainniltaan lähimpänä Keski-
Eurooppaa. Kasvuodotukset ovat suuret. 
 
Keväällä yhtiö muutti uusiin toimitiloihin Vilnan keskustaan. 
Toimistotilojen ja varaston lisäksi tiloihin avattiin myös myymälä 
yritysasiakkaille. Liiketoiminnan uskotaan kehittyvän 
positiivisesti alkaneella tilikaudella. 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Yleiselektroniikka –konsernin liikevaihto oli päättyneellä 
tilikaudella 27,2 milj. euroa. Laskua edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna 0,8 milj. euroa eli –2,8 %. Emoyhtiön osuus 
konsernin liikevaihdosta oli 19,3 milj. euroa ja laskua 2,1 milj. 
euroa eli -10,0 %.  
 
Oman pääoman tuotto oli 14,8 % (19,0 %). Sijoitetun pääoman tuotto 
oli 19,6 % (25,7 %). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden 
päättyessä 70,0 % (66,0 %). 
 
Konsernin liikevoitto oli 1,7 milj. euroa eli 6,1 % 
liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevoitto 
oli 2,1 milj. euroa eli 7,4 % liikevaihdosta. Liikevoitto laski 
19,9 %:lla. Konsernin tuloksen heikkenemiseen ovat vaikuttaneet 
kotimaan epäedullinen markkinatilanne sekä konsernin 
henkilöstökulujen kasvu. 
 
INVESTOINNIT 
 
Konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,5 milj. 
euroa (edellisenä vertailujaksona 0,6 milj. euroa). Investoinnit 
sisälsivät normaalien korvausinvestointien lisäksi emoyhtiön 
kiinteistön perusparannuksia sekä Tallinnan kaapelivalmistuksen ja 
Vilnan uusien toimitilojen kalustoinvestointeja. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin henkilömäärä oli toimintavuonna keskimäärin 167 (153) ja 
tilikauden päättyessä 168 (156). Emoyhtiön palveluksessa oli 
keskimäärin 78 (77) henkilöä. Konsernin ja emoyhtiön 
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suoriteperusteiset palkat ja muut henkilöstökulut on esitetty 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
Emoyhtiössä suoritettiin Uudenmaan alueterveyslaitoksen toimesta 
työilmapiirikartoitus. Tutkimuksen perusteella yrityksen 
henkilöstön työtyytyväisyys oli noussut edellisestä tutkimuksesta 
ja edustivat alan keskimääräistä korkeampia indeksejä.  
 
Emoyhtiössä käynnistettiin alkaneella tilikaudella YT neuvottelut 
toiminnan tehostamiseksi. Neuvottelujen tuloksena kuuden 
toimihenkilö työsuhde päätettiin lopettaa ja yhtiössä 
käynnistettiin kustannusten säästöohjelma.  
 
 
 
EURON KÄYTTÖ 
 
Yhtiön kotivaluuttana on koko päättyneen tilikauden ollut euro.  
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 
 
Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
22.3.2001. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajan 
yhtiökokouspäivästä lukien ostamaan ja luovuttamaan yhtiön 
etuoikeutettuja osakkeita enintään 107.000 kappaletta 
 
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen antaa 
Yleiselektroniikka konsernin avainhenkiköille ja 
Yleiselektroniikka Oyj:n tytäryhtiöille yhteensä 160.000 optio-
oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 160.000 
Yleiselektroniikka Oyj:n etuoikeutettua osaketta. Optiot on 
tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden ja tytäryhtiöiden 
kannustusjärjestelmää. 
 
Yhtiökokouksen päätös optio-oikeuksien antamisesta on merkitty 
kaupparekisteriin 17.8.2001.  
 
Yhtiökokous päätti edelleen, että yhtiön voitonjakokelpoisista 
varoista jaettiin osinkona osakkeenomistajille 0,30 euroa 
osakkeelta eli yhteensä 750.000 euroa. Osinko maksettiin 
osakkeenomistajille 3.4.2001. 
 
HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 
 
Emoyhtiön hallitukseen ovat koko tilikauden kuuluneet 
puheenjohtaja Jussi Aspiala, varapuheenjohtaja Pekka Kainulainen 
sekä jäsenet Seppo Karttunen ja Kaj Nordström. 
 
Toimitusjohtajana on toiminut Jussi Eerikäinen. 
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Tilintarkastajina ovat toimineet Marilene Mäkipää, KHT sekä SVH 
Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena 
tarkastajana Jyri Heikkinen, KHT. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2002  
 
Alan näkymät alkaneella tilikaudella ovat Suomessa epävakaat. 
Elektroniikkateollisuuden rakennemuutokset vaikeuttavat 
suhdanteiden ennustamista. Markkinoiden kuitenkin uskotaan 
kääntyvän kasvuun toisella vuosipuoliskolla. Uuden 
matkapuhelinsukupolven 3G toimitusten odotetaan alkavan  
kolmannella vuosineljänneksellä, mutta täyteen kapasiteettiin 
päästäneen aikaisintaan vuoden 2003 puolella. 
 
Venäjän markkinoiden kasvun uskotaan jatkuvan hyvänä. Venäjän 
elektroniikkateollisuuden tavoitteet vientitoiminnan lisäämiseksi 
kasvattavat tuontikomponenttien ja –tuotantolaitteiden sekä 
perusraaka-aineiden markkinoita. Maan talouden epävarmuustekijöinä 
ovat edelleen öljyn hinnan lasku sekä ruplan voimakkaat muutokset.  
 
Baltian maista erityisesti Latvian ja Liettuan markkinoiden 
uskotaan piristyvän. Elektroniikka-alan volyymitasot ovat edelleen 
vaatimattomat mutta kasvupotentiaali on suuri. Viron 
elektroniikkateollisuus on voimakkaasti sidoksissa Suomen ja 
Ruotsin markkinoihin. 
 
Yleiselektroniikka Oyj:ssa alkaneella toimintakaudella panostetaan 
tytäryritysten kehittämiseen. Ulkomaisten tytäryritysten osuuden 
konsernin liiketoiminnasta uskotaan kasvavan edelleen. Yhtiössä 
ovat käynnistyneet Puolan elektroniikka-alaa koskevat 
markkinatutkimukset.  
 
Konsernin liikevaihdon ja tuloksen uskotaan laskevan ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä ja kääntyvän nousuun toisella 
vuosipuoliskolla. Emoyhtiössä tammikuussa 2002 aloitetut 
säästötoimenpiteet tulevat vaikuttamaan täydellä teholla 
kolmannella vuosineljänneksellä. Uusien tuote-edustuksien uskotaan 
vaikuttavan toimintaan kolmannesta neljänneksestä alkaen. Koko 
vuoden liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän vuoden 2001 
tasolla. Markkinoiden ennustetaan kehittyvän voimakkaasti vuonna 
2003. 
 
YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN 
KÄSITTELYSTÄ  
 
Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
26.3.2002 klo 10.00 Dipolissa Espoossa. 
 
Konsernitaseen mukaiset jakokelpoiset varat ovat 5.776.098,01 
euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto on 1.005.536,83 euroa ja 
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jakokelpoiset varat 4.512.147,51 euroa. Hallitus ehdottaa 
26.3.2002 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 
0,30 euroa sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille yhteensä 
750.000 euroa. Konsernin jakokelpoisiksi varoiksi jää 5.026.098,01 
euroa. Tuloksesta jaetaan osinkoa 61,6 % (51,1 %). Osingonmaksun 
täsmäytyspäivä on 3.4.2002 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 
10.4.2002. 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)   2001     2000  Muutos %   
 
Liikevaihto        27.247   28.035   -2,81      
 
 Liiketoiminnan muut tuotot     322      222   44,97          
 
 Materiaalit ja palvelut  -18.541  -19.400   -4,43     
 Henkilöstökulut    -4.372   -3.883   12,60      
 Poistot ja arvonalentumiset    -462     -336   37,42          
Liiketoiminnan muut kulut  -2.539   -2.572   -1,27      
 
Liikevoitto      1.655    2.066  -19,90         
 
 Rahoitustuotot ja-kulut       20        5  328,71               
 
Voitto ennen veroja     1.675    2.071  -19,14         
 
 Tilikauden verot      -457     -585  -21,93        
 Lasken. verovelan muutos                  -18         
 
Tilikauden voitto     1.218    1.469   17,05         
 
KONSERNIN TASE (TEUR) 
 
VASTAAVAA       31.12.01   31.12.00  Muutos %  
                         
Pysyvät vastaavat 
 Aineettomat oikeudet     328    396 -17,07     
 Aineelliset hyödykkeet   1.629  2.292 -28,91   
 Sijoitukset       131    131   0,00     
Vaihtuvat vastaavat 
 Vaihto-omaisuus    5.309  4.816  10,23   
 Lyhytaikaiset saamiset   2.715  2.898  -6,31   
 Rahoitusarvopaperit   1.255  1.430 -12,26   
 Rahat ja pankkisaamiset   1.005    809  24,26     
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ   12.373 12.772  -3,13   
 
VASTATTAVAA 
 
Oma pääoma yhteensä    8.292  8.187   1,28   
Vieras pääoma 
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 Pitkäaikainen       538       589   8,57         
 Lyhytaikainen     3.543  3.996 -11,35   
Vieras pääoma yhteensä   4.081  4.585 -10,99   
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  12.373 12.772  -3,13   
 
TUNNUSLUVUT      2001   2000  Muutos %         
  
Tulos per osake, eur    0,49   0,59 -16,95    
 
Oma pääoma per osake, eur   3,32   3,27   1,53    
 
Bruttoinvestoinnit, teur     533    642 -16,98     
% liikevaihdosta      2,0    2,3 -15,00     
 
Henkilöstö keskimäärin     167    153   9,15     
 
 
VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)    31.12.01   31.12.00  Muutos %  
 
Vastuut 
 Rahalaitoslainat      504    504   0,00     
 Shekkitilin limiitti     252    252   0,00     
 Muut vastuut        84     84   0,00      
Vastuut yhteensä      841    841   0,00   
 
Annetut vakuudet 
Omista velvoitteista 
 Kiinteistökiinnitykset     841  1.497 -43,82   
 Yrityskiinnitykset      673    673    0,00     
 Pantatut arvopaperit     100    100      0,00     
 Muut pantit       505    505   0,00     
Annetut vakuudet yhteensä  2.119  2.775 -23,64   
 
Lisäksi emoyhtiö on antanut takauksia tytäryhtiöiden puolesta 
yhteensä 0,2 milj. euroa. 
 
Leasing vastuut   31.12.01   31.12.00  Muutos % 
 
Seuraavana vuonna eräänt.     50     31  58,72 
Myöhemmin erääntyvät     111    102   8,83 
Yhteensä        160    133  20,57 
 
Tietoja ei ole tilintarkastettu. 
 
Yleiselektroniikka Oyj:n seuraava osavuosikatsaus vuoden 2002 
kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta julkaistaan 14.5.2002. 
 
Espoossa 14.2.2002 
 
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ 
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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- 
          vuilla www.yeoy.fi. 
 
JAKELU 
 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 


