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YLEISELEKTRONIIKKA –KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 
 
- Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen 
- Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua 3,9 % 
- Liikevoitto 308 tuhatta euroa, (265 tuhatta euroa) 
- Elektroniikka-alan taantuma jatkuu Suomessa 
- Venäjän ja Viron liikevaihdot ja tulokset kasvussa 
- Latvian ja Liettuan tuloskehitys negatiivista 
- Laatujärjestelmä päivitetty ISO 9001:2000 mukaiseksi 
 
Elektroniikka-alan taantuma on jatkunut Suomessa eikä tilanteeseen 
odoteta muutosta lähiaikoina. Markkinat eivät ole kuitenkaan enää 
supistuneet merkittävästi. Kansainvälisen taantuman lisäksi 
elektroniikkateollisuuden rakennemuutokset ovat heijastuneet 
tuotannon siirtoina Suomesta ulkomaille. Viron ja Venäjän 
markkinat ovat kehittyneet positiivisesti, mutta Latvian ja 
Liettuan näkymät ovat edelleenkin vaisut. Yleiselektroniikka –
konsernin liikevaihto oli 17,0 miljoonaa euroa, laskua vajaat 
neljä prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Liikevoittoa kertyi 308 tuhatta euroa. Edellisen 
vuoden vastaavan ajanjakson liikevoitto oli 265 tuhatta euroa.  
 
Liikevaihto emoyhtiössä laski edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna  noin kuusi prosenttia ja oli 12,2 
miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 114 tuhatta euroa (-26 tuhatta 
euroa). Tuloksen paranemiseen ovat vaikuttaneet liiketoiminnan 
tehostamistoimenpiteet. Markkinat ovat olleet edelleen vaisut. 
Elektroniikkateollisuuden tuotannon arvo on pudonnut noin 12 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  Kehitykseen ovat 
vaikuttaneet maailman laajuinen taantuma sekä massatuotannon 
siirtyminen pois Suomesta. Det Norske Veritas auditoi elokuussa 
emoyhtiön ISO 9001:2000 laatujärjestelmän ja sertifikaatti 
myönnettiin elokuussa. 
 
Viron liiketoiminta on kehittynyt katsauskaudella positiivisesti. 
Erityisesti elektroniikkakomponenttien myynti on ollut kasvussa.  
Suomalaisten elektroniikkayritysten etabloitumiset Viroon ovat 
piristäneet markkinoita. Positiivisen kehityksen uskotaan 
jatkuvan. 
 
Venäjän liiketoiminta on kehittynyt heikon ensimmäisen 
vuosineljänneksen jälkeen hyvin. Yhtiön pitkäjänteinen kehitystyö 
on tuottanut tulosta. Moskovassa vuoden 2001 lopulla avattu 
toimipiste on kehittynyt sille asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Liikevaihto on kasvanut yli 15 prosenttia edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminnan  uskotaan 
säilyvän kasvu-uralla.  
 
Latvian tilanne on edelleen huono. Yhtiön liiketoiminta on 
tappiollista. Tilanteen korjaamiseksi yhtiössä on käynnistetty 
tehostamistoimenpiteet. Yrityksessä suoritettujen irtisanomisten  
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ja uudelleenorganisoinnin jälkeen yhtiön toimintaedellytykset ovat 
parantuneet.        
 
Liettuan liiketoiminta ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. 
Liiketulos on edelleen negatiivinen. Merkittävin tekijä 
epätyydyttävään tilanteeseen on maan suurimman teleoperaattorin 
investointien voimakas väheneminen katsauskauden aikana. 
Yrityksessä on käynnistetty tehostamistoimenpiteet tilanteen 
korjaamiseksi. 
 
Viron liikevaihto oli 2,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,1 %. 
Liikevoitto oli 66 tuhatta euroa (37 tuhatta euroa). Venäjän 
liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa, kasvua 15,0 %. Liikevoitto 
oli 216 tuhatta euroa (266 tuhatta euroa). Latvian liikevaihto oli 
581 tuhatta euroa, laskua 33,2 %. Liiketappio oli –94 tuhatta 
euroa (-14 tuhatta euroa). Liettuan liikevaihto oli 916 tuhatta 
euroa, laskua 27,2%. Liiketappio oli –42 tuhatta euroa (-1 tuhatta 
euroa). 
  
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Yleiselektroniikka-konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 
17,0 milj. euroa. Laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna oli 0,7 milj. euroa eli 4,0 %. Emoyhtiön osuus 
konsernin liikevaihdosta oli 11,0 milj. euroa eli 64,9 %. 
 
Konsernin liikevoitto oli 308 tuhatta euroa. Edellisen vuoden 
vastaavan ajanjakson liikevoitto oli 265 tuhatta euroa.    
 
Verot on laskettu katsauskauden tulosta vastaavina veroina. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 167 (167). 
Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 64 (71).  
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003 
 
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 
lukien. 
 
Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala, Pekka 
Kainulainen ja Kaj Nordström.  
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Tilintarkastajiksi valittiin Marilene Mäkipää, KHT sekä 
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena 
tarkastajana Jyri Heikkinen, KHT. 
 
Yhtiökokous päätti jakaa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista 
osinkona osakkeenomistajille 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 
625.000 euroa. Osinko on maksettu osakkeenomistajille 7.4.2003. 
       
INVESTOINNIT 
 
Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 149 tuhatta 
euroa (edellisenä vertailujaksona 236 tuhatta euroa). Investoinnit 
ovat olleet lähinnä käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.   
 
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2003 
 
Alan näkymät ovat Suomessa edelleen epävakaat eikä tilanteen 
ennusteta kohenevan seuraavan puolen vuoden aikana. 
Matkapuhelimien myynnin kasvun uskotaan kuitenkin lisäävän 
tietoliikenneinvestointeja ja tuotannon piristyvän vuoden 2004 
loppupuolella. Komponenttimarkkinoiden ennakoidaan laskevan 
edellisen vuoden tasolta 5 –10 prosenttia. Investointituotteiden 
markkinat ovat vaisut.  
 
Viimeaikaista Venäjän talouselämää järkyttäneistä uutisista 
huolimatta markkinoiden ennustetaan kehittyvän edelleen 
positiivisesti. Liiketoimintamme uskotaan pysyvän hyvin 
kannattavana. 
 
Viron liiketoiminnan ennustetaan kasvavan edelleen ja tuloksen 
kehittyvän positiivisesti.  
 
Latvian liiketoiminnan tervehdyttämisellä pyritään saamaan vuoden 
2004 liiketoiminta voitolliseksi. Koko vuoden tulos tullee jäämään 
tappiolliseksi. Liiketoiminnan ennustetaan kääntyvän voitolliseksi 
vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä.  
 
Liettuan tulos tullee jäämään lievästi tappiolliseksi. Tuloksen 
ennustetaan nousevan tehostamistoimenpiteiden avulla voitolliseksi 
vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 
 
Edellä esitettyjen ennusteiden pohjalta konsernin liikevaihdon 
ennustetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Liikevoitoksi 
arvioidaan yli 300 tuhatta euroa (271 tuhatta euroa vuonna 2002).  
 
Vuoden 2004 liikevaihdon ennustetaan kasvavan ja tuloksen uskotaan  
parantuvan. Tytäryritysten osuus konsernin liikevaihdosta ja 
tuloksesta kasvaa edelleen. 
 
Espoossa 07.11.2003 
 
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Hallitus 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-9/03 1-9/02  Muutos %  1-12/02 
                                       
Liikevaihto        16.983   17.682   -3,96     23.974 
 
 Liiketoiminnan muut tuotot      38       20   95,25         28 
 
 Materiaalit ja palvelut  -11.576  -12.190   -5,03    -16.670 
 Henkilöstökulut    -2.965   -3.103   -4,45     -4.144 
 Poistot ja arvonalentumiset    -317     -344   -7,70       -462   
Liiketoiminnan muut kulut  -1.854   -1.800    3,04     -2.455 
 
Liikevoitto        308      265   16,16        271 
 
 Rahoitustuotot ja -kulut     -51      -16 -220,86         17 
 
Voitto ennen veroja       257      249    3,06        288 
 
 Tilikauden verot       -87      -16  454,64        -52 
  
Katsauskauden voitto      170      234  -27,38        237 
 
KONSERNIN TASE (TEUR) 
 
VASTAAVAA        30.9.03   30.9.02  Muutos %  31.12.02 
                            
Pysyvät vastaavat 
 Aineettomat oikeudet     172    274 -37,16    259 
 Aineelliset hyödykkeet   1.407  1.549  -9,17  1.504 
 Sijoitukset       131    131   0,00    131 
Vaihtuvat vastaavat 
 Vaihto-omaisuus    4.156  4.665 -10,91  4.331 
 Saamiset      2.573  2.760  -6,75  2.521 
 Rahoitusarvopaperit     505       505   0,00  1.205 
 Rahat ja pankkisaamiset   1.625  1.037  56,60    877 
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ   10.569 10.921  -3,22 10.827 
 
VASTATTAVAA 
 
Oma pääoma yhteensä    7.227  7.697  -6,11  7.679 
Vieras pääoma 
 Pitkäaikainen       505       538  -6,17         
 Lyhytaikainen     2.837  2.686  -5,66  3.149 
Vieras pääoma yhteensä   3.342  3.224   3,68  3.149 
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  10.569 10.921  -3,22 10.827 
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TUNNUSLUVUT    1-9/03 1-9/02  Muutos %   1-12/02
  
Tulos per osake, eur    0,07   0,09    -22,23   0,09 
 
Oma pääoma per osake, eur   2,89   3,08  -6,17   3,07 
 
Bruttoinvestoinnit, teur     149    236 -36,86    309 
% liikevaihdosta      0,9    1,3 -30,77    1,3 
 
Henkilöstö keskimäärin     167    167   0,00    166 
 
VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)      30.9.03   30.9.02  Muutos % 31.12.02 
 
Vastuut 
 Rahalaitoslainat      505    505   0,00    504 
 Shekkitilin limiitti     252    252   0,00    252 
 Muut vastuut        84     84   0,00     84 
Vastuut yhteensä      841    841   0,00    841 
 
Annetut vakuudet 
Omista velvoitteista 
 Kiinteistökiinnitykset     631    841 -25,00    631 
 Yrityskiinnitykset      673    673   0,00    673 
 Pantatut Arvopaperit     100    100   0,00    100 
 Muut pantit       505    505   0,00    505 
Annetut vakuudet yhteensä  1.908  2.119  -9,92  1.908 
 
Leasing vastuut      207    129  59,91    261 
 
Lisäksi emoyhtiö on antanut takauksia tytäryhtiöiden puolesta 
yhteensä 0,5 milj. euroa. 
 
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta. 
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RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)   1-9/03    1-9/02  Muutos %  1-12/02 
 
Liiketoiminnan rahavirta: 
Liiketulos ilman poistoja    625    609   2,70    733 
Käyttöpääoman muutos     316   -257 222,97    273 
Rahoitustuotot ja –kulut     -51    -16    220,86     17 
Verot        -87    -16    454,64       -52 
Muut oikaisut        19    -52 136,99   -120 
Liiketoiminnan rahavirta     822    268 206,71    853 
 
Investointien rahavirta: 
Käyttöomaisuuden muutos    -149   -236 -36,68   -248 
 
Rahoituksen rahavirta: 
Pitkäaikaisten lainojen muutos   505                 -538 
Lyhytaikaisten lainojen muutos  -505                  505 
Maksetut osingot     -625   -750 -16,67   -750 
Rahoituksen rahavirta    -625   -750 -16,67   -784 
 
Rahavarojen muutos       48   -718 106,75   -179 
Rahavarat ajanjakson alussa  2.081  2.260  -7,91  2.260 
Rahavarat ajanjakson lopussa  2.130  1.542  38,08  2.081 
 
Tietoja ei ole tilintarkastettu. 
 
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 


