
   

Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2011 klo 09.30  

 

Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010 

 

LIIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, TAPPIO PIENENI 

 

YHTEENVETO 

 

Loka-joulukuu 2010 

-Cencorp-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä 

vuosineljänneksellä 191,8 prosenttia ja oli 5,5 miljoonaa euroa (1,9 

miljoonaa euroa). 

-Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). 

-Liiketulos ilman kertaluontoisia neuvonantajakustannuksia oli -0,8 

miljoonaa euroa.  

-Tulos ennen veroja oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). 

-Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,00 euroa). 

-Face (Telecom) –yritysjärjestely toteutui 30.11.2010.  

 

Tammi-joulukuu 2010 

-Liikevaihto kasvoi 109,8 prosenttia 12,8 miljoonaan euroon (6,1 

miljoonaa euroa). 

-Tilauskanta vuoden lopussa oli noin 6,0 miljoonaa euroa. 

-Liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-4,8 miljoonaa euroa). 

-Liiketulos ilman kertaluontoisia neuvonantajakustannuksia oli -2,3 

miljoonaa euroa.  

-Tulos ennen veroja oli -3,5 miljoonaa euroa (-5,1 miljoonaa euroa). 

-Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,04). 

-Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 52,2 prosenttia (26,7%). Yhtiön 

omavaraisuus parani tilikauden aikana merkittävästi Face (Telecom) -

yritysjärjestelyyn liittyvien suunnattujen osakeantien johdosta. 

-Cencorp siirtyi 1.12.2010 alkaen raportoimaan kahden 

liiketoimintasegmentin mukaan.  

-Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneen tilikauden 

tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.  

 

Näkymät vuodelle 2011  

-Cencorp arvioi koko vuoden 2011 liikevaihdon olevan noin 35 – 39 

miljoonaa euroa edellyttäen, että vallitsevat suhdanteet eivät 

olennaisesti muutu. 

-Operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tuloksen arvioidaan parantuvan 

vuoteen 2010 verrattuna.   

 

YLEISTÄ 

Vertailukohta on edellisen vuoden vastaava jakso, ellei toisin ole 

mainittu. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 

osavuosikatsaukset –standardia. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 

 

Katsauskauden tapahtumista löytyy enemmän tietoa pörssitiedotteista, 

jotka on julkaistu Cencorpin internetsivuilla osoitteessa 

http://www.cencorp.com. Samasta osoitteesta löytyvät myös AML:n mukaiset 

omistuksenmuutoksia koskevat liputusilmoitukset.  



   

 

Cencorp on osa suomalaista Savcor–konsernia. Savcor Group Oy omistaa 31,7 

prosenttia ja Savcor Group Limited 42,4 prosenttia Cencorpista.   

 

SIIRTYMINEN SEGMENTTIRAPORTOINTIIN 

Face (Telecom) –yritysjärjestely saatettiin päätökseen 30.11.2010, ja 

Cencorpin raportointirakenne muuttui 1.12.2010 alkaen. Face (Telecom) –

liiketoiminnan tulos ja tase yhdistellään Cencopin konsernilukuihin 

1.12.2010 alkaen. Cencorp raportoi kahden liiketoimintasegmentin mukaan 

vuodelta 2010, ja vuoden 2009 vertailutiedot esitetään vastaavasti. 

Liiketoimintasegmentit ovat Laser- ja automaatiosovellukset ja 

Erikoiskomponentit. Laser- ja automaatiosovellukset –segmentti muodostuu 

Cencorpin aikaisemmasta liiketoiminnasta ja Erikoiskomponentit-segmentti 

Face -yritysjärjestelyn kautta hankitusta liiketoiminnasta. 

 

TOIMITUSJOHTAJA MATS ERIKSSON:  

”Maailmantalouden piristyminen kasvatti laserautomaatioratkaisujen ja 

muiden automaatiotuotteiden kysyntää koko vuoden aikana. Kysyntä on 

kasvanut erityisesti Euroopassa, mutta piristymisen merkkejä on ollut 

myös Pohjois-Amerikassa. Tämä yhdessä omien kansainväliseen myynti- ja 

palveluverkostoomme kohdistuvien panostusten kanssa kasvatti 

liikevaihtoamme merkittävästi. Face-liiketoiminnan lukujen yhdistäminen 

konsernin tilinpäätökseen joulukuun alusta alkaen kasvatti liikevaihtoa 

noin 16 prosentilla.  

 

Liikevaihdon kasvu paransi myös kannattavuuttamme, vaikka liiketulos 

jäikin vielä tappiolliseksi. Kannattavuutta rasittivat muun muassa 

yritysjärjestelyyn liittyvät neuvonantajakustannukset, suuremmat 

panostukset myyntiin ja asiakaspalveluun sekä taantuman aiheuttama 

ylikapasiteetti, joka kiristi hintakilpailua varsinkin vuoden 

ensimmäisellä neljänneksellä. Kannattavuuden parantamiseksi olemme 

tehostaneet toimintojamme ja karsineet kiinteitä kustannuksia muun muassa 

siirtymällä ulkoistettuun sopimustuotantoon. Siirto saatettiin päätökseen 

vuoden 2010 aikana.  

 

Face (Telecom) -yrityskauppa saatiin päätökseen marraskuun lopussa. 

Yritysjärjestely yli kaksinkertaistaa liikevaihtomme ja vahvistaa 

omavaraisuuttamme. Strategisesti Face-liiketoiminnat täydentävät 

Cencorpin tuotevalikoimaa ja asiakaspohjaa erinomaisesti. Yrityskaupan 

avulla saamme nopean pääsyn Aasian kasvaville markkinoille ja voimme 

vahvistaa Face-liiketoiminnan erikoiskomponenttien myyntiä meille 

vahvoilla Euroopan ja USA:n markkinoilla. Face-liiketoiminta tasaa 

automaatiolaitteiden myynnille tyypillisiä kausivaihteluja ja pienentää 

markkinariskiä. 

 

Vuosi 2011 on meille mielenkiintoisen kehityksen vuosi, sillä parantunut 

markkinatilanne ja Face-liiketoiminnan mukanaan tuomat uudet tuotteet ja 

asiakkaat antavat meille mahdollisuuden vahvaan kasvuun ja kannattavuuden 

parantamiseen.” 

 

 

 



   

LOKA-JOULUKUUN 2010 TALOUDELLINEN KEHITYS 

Liikevaihto kasvoi 191,8 prosenttia 5,5 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa 

euroa). Liikevaihtoa kasvatti lähinnä suhdannetilanteen piristymisestä 

johtunut laser- ja automaatiolaitteiden kysynnän kasvu. Lisäksi Face 

(Telecom) –liiketoiminta liitettiin osaksi Cencorp-konsernia 1.12.2010 

alkaen, mikä kasvatti liikevaihtoa 1,7 miljoonalla eurolla.  

 

Liiketulos vuoden viimeisellä neljänneksellä oli -0,9 miljoonaa euroa   

(-0,4 miljoonaa euroa). Liiketulosta rasittivat yritysjärjestelyihin 

liittyvät noin 0,1 miljoonan euron neuvonantajakustannukset. Ilman näitä 

kertaluonteisia kustannuksia liiketulos olisi ollut -0,8 miljoonaa euroa. 

Face-liiketoiminnan vaikutus liikevoittoon oli -0,02 miljoonaa euroa. 

Vertailulukuihin vaikuttaa vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 

allekirjoitettu Lohjan tehtaan kiinteistöjärjestely, josta kirjattiin 0,6 

miljoonan euron myyntivoitto.  

 

Konsernin tulos ennen veroja oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa 

euroa). Kauden tulos oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). 

 

Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,00 euroa) ja laimennettu 

osakekohtainen tulos -0,01 (0,00) euroa. 

 

 

TILIKAUSI 2010  

 

Toimintaympäristö 2010 

Cencorp toimii elektroniikka- ja energiateollisuuden sovellusaloilla. 

Maantieteellisiä päämarkkina-alueita ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka, 

Etelä-Amerikka ja Aasia. Cencorpin laser- ja automaatiosovellusten 

avainasiakkaat toimivat maailmanlaajuisesti ja edellyttävät palvelua 

paikallisesti. Suurin osa maailman elektroniikkateollisuudesta, mukaan 

lukien matkapuhelinten valmistus, on keskittynyt Cencorpin 

erikoiskomponenttien valmistuksen kotimarkkina-alueelle Aasiaan.  

 

Maailmanlaajuisen talouskriisin johdosta globaali kysyntä Cencorpin 

valmistamien laser- ja automaatiotuotteiden kaltaisille 

investointihyödykkeille sekä erikoiskomponenteille väheni voimakkaasti 

vuoden 2009 ja alkuvuoden 2010 aikana. Tällä oli huomattava vaikutus koko 

elektroniikkateollisuuden kannattavuuteen. Myös huoltopalvelun ja 

varaosien kysyntä väheni merkittävästi. 

 

Laser- ja automaatiosovellusten kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 

toisen vuosipuoliskon aikana. Erikoiskomponenttien kysynnässä tapahtui 

selkeää kohentumista jo aikaisemmin, ja vuoden 2009 toisella 

vuosipuoliskolla erikoiskomponenttien kysyntä oli jo normaalilla tasolla. 

Kysyntä on jatkunut normaalina vuonna 2010.  

 

Kilpailutilanne 

Laser- ja automaatiotuotteiden kokonaiskysynnän pudottua rajusti 

taloudellisen taantuman johdosta paine Cencorpin tuotteiden ja 

palveluiden hintojen alentamiseen ja toisaalta tuotteiden teknisten 

ominaisuuksien ja niiden valmistettavuuden parantamiseen kasvoi. Laser- 



   

ja automaatiosovelluksissa Cencorpilla on muutamia merkittäviä globaaleja 

kilpailijoita, jotka keskittyvät joko laser- tai automaatiosovelluksiin. 

Cencorpin ainutlaatuinen osaaminen laser- ja automaatioyhdistelmissä 

tuokin yhtiölle merkittävän kilpailuedun. Globaalien toimijoiden lisäksi 

on paikallisia kilpailijoita, erityisesti Kiinassa. Niin sanottu 

halpavalmistus Kiinassa on pystynyt lisäämään osuuttaan yksinkertaisissa 

sovelluksissa markkinoilla parin viime vuoden aikana.  

 

Erikoiskomponenttien tuoteryhmällä on tyypillisesti yksi tai enintään 

kaksi suurempaa kilpailijaa sekä useampi pieni kilpailija 

tuotekategoriasta riippuen. Vahvimmat kilpailijat ovat Aasiassa 

sijaitsevat paikalliset ja ulkomaalaiset valmistajat. 

Erikoiskomponenteissa kilpailutilanne muodostuu niin sanotuista suorista 

kilpailijoista, joilla on sama tai vastaava tuote valmistuksessa, 

asiakkaiden omasta alihankintaa korvaavasta tuotannosta sekä 

teknologiakilpailusta, jossa Cencorpin valmistamat tuotteet voidaan 

korvata toisella teknologialla. 

 

Markkinanäkymät 

Laser- ja automaatiosovellusten kysynnän arvioidaan kasvavan, kun 

investoinnit käynnistyvät uudelleen suhdannetilanteen kohentuessa. 

Tuotantoprosessien automatisoinnin tarvetta ja samalla 

automaatiotuotteiden kysyntää kasvattavat myös työvoimakustannusten 

nousu, erityisesti Kiinassa. Vuoden 2010 aikana työvoimakustannukset 

kasvoivat Kiinassa teollisilla alueilla kymmeniä prosentteja, ja 

kehityksen arvioidaan jatkuvan myös vuoden 2011 aikana. Uusina 

mielenkiintoisina markkinoina Cencorp pitää energiateollisuuden, 

erityisesti uusiutuvan energian sovelluksia. Vuonna 2010 Cencorp onkin 

myynyt ensimmäisiä automaatio- ja laser-sovelluksia energiateollisuuteen. 

 

Erikoiskomponenttien valmistuksessa kysyntänäkymät ovat positiiviset, 

sillä markkinoiden kehittyminen seuraa yleistä suhdannekehitystä, 

erityisesti telekommunikaatioalan kehittymistä. Matkapuhelinmarkkinoiden 

arvioidaan kasvavan vuoden 2011 aikana hieman alle 10 prosenttia, mikä 

antaa hyvän pohjan Cencorpin valmistamien erikoiskomponenttien kysynnän 

kasvulle. Myös muiden Cencorpille tärkeiden markkinoiden, kuten RFID-

lähettimien ja vastaanottimien sekä joustavien virtapiirien, kasvunäkymät 

ovat hyvät.   

 

Liikevaihto ja tulos 

Konsernin liikevaihto oli 12,8 (6,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa 

kasvatti lähinnä suhdannetilanteen piristymisestä johtunut 

laserautomaatio- ja muiden automaatiolaitteiden kysynnän kasvu. Cencorp 

on myös vuoden aikana lisännyt merkittävästi omia myyntiponnistuksiaan ja 

vahvistanut myyntiorganisaatiotaan. Lisäksi Face-liiketoiminnan 

liittäminen osaksi Cencorp-konsernia kasvatti liikevaihtoa 1,7 

miljoonalla eurolla. 

 

Konsernin liiketulos oli -3,1 (-4,8) miljoonaa euroa. Liiketulosta 

paransivat liikevaihdon kasvu sekä vuoden 2009 ja vuoden 2010  aikana 

tehdyt tehostamistoimenpiteet. Liiketulosta heikensi Face (Telecom) –

liiketoiminnan ostosta aiheutunut 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen 



   

neuvonantajakustannus. Face-liiketoiminnan lukujen yhdistäminen osaksi 

Cencorp-konsernia vaikutti liiketulokseen -0,02 miljoonaa euroa. 

  

Konsernin tulos ennen veroja oli -3,5 (-5,1) miljoonaa euroa ja tulos    

-3,5 (-5,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,04) euroa 

ja laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,04). 

 

Rahoitus  

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,8 (-4,4) miljoonaa 

euroa.  

 

Myyntisaamiset olivat vuoden lopussa 7,8 (2,9) miljoonaa euroa.  

 

Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. 

 

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 52,2 (26,7) prosenttia. 

Omavaraisuusasteen parantumiseen ovat vaikuttaneet tilikauden aikana 

toteutetut osakeannit sekä Face (Telecom) -yritysjärjestelyn 

toteutuminen. 

 

Osakekohtainen oma pääoma oli 0,07 (0,02) euroa. Katsauskauden päättyessä 

konsernin rahavarat olivat 1,6 (0,1) miljoonaa euroa ja käyttämättömien 

vientilimiitti- ja factoringluottojen määrä oli 1,1 miljoonaa euroa.  

 

Cencorpin hallitus päätti 25.5.2010 muuttaa sillä sen suurimmalta 

osakkeenomistajalta, Savcor Group Oy:ltä 3.2.2009 saadun 200 000,00 euron 

määräisen lainan ja 31.12.2009 saadun 1 229 000,00 euron määräisen 

lainan, yhteensä 1 429 000 euron määräiset lainat, osakeyhtiölain 

mukaiseksi 1 429 000 euron suuruiseksi pääomalainaksi Cencorpin 

pääomarakenteen vahvistamiseksi. Pääomalainaan liittyy vaihto-oikeus 

Cencorpin osakkeisiin Savcor Group Oy:lle tarjottujen optio-oikeuksien 

perusteella. Pääomalainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 

10,0 prosenttia. Laina-aika alkoi 25.5.2010 ja päättyy 30.6.2011. Savcor 

Group Oy:llä on pääomalainan ehtojen mukaan oikeus merkitä 8 931 000 

Cencorpin uutta osaketta konvertoimalla pääomalainaa yhtiön osakkeiksi. 

 

Cencorpin johdolla tilikauden päättyessä olleen käsityksen mukaan 

Cencorpin käyttöpääoma ei ole riittävä seuraavan kahdentoista (12) 

kuukauden ajaksi. Cencorpilla on lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 

kahdentoista (12) kuukauden aikana. Merkittävä osa lainoista erääntyy 

vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Cencorpin 30.11.2010 

päättämillä suunnatuilla osakeanneilla keräämät varat eivät riitä 

erääntyvien lainojen takaisinmaksuun lainojen tämänhetkisillä 

eräpäivillä. Cencorp on päättänyt 18.2.2011 merkintäetuoikeusannin 

järjestämisestä osakkeenomistajilleen pääomarakenteensa vahvistamiseksi. 

Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä on enintään noin 4,0 miljoonaa euroa 

ja merkintäaika 8.3.2011 – 24.3.2011. Cencorp on vastaanottanut tämän 

tilinpäätöstiedotteen päivämäärään mennessä yhteensä noin 3,3 miljoonan 

euron suuruiset ehdolliset merkintäsitoumukset ja –takauksen eräiltä 

suurimmilta osakkeenomistajiltaan merkintäetuoikeusantiin liittyen. 

Mikäli merkintäetuoikeusannissa merkitään uusia osakkeita annettujen 

ehdollisten merkintäsitoumusten ja –takauksen mukaisesti, Cencorp uskoo 



   

tällä varmistavansa käyttöpääoman riittävyyden seuraavan kahdentoista 

(12) kuukauden ajaksi. 

 

Tuotekehitys 

Konsernin tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 0,8 (0,7) miljoonaa euroa 

eli 5,9 (11,1) prosenttia liikevaihdosta.  

 

Kuluvan vuoden 2010 aikana yhtiö on lanseerannut markkinoille uuden 1300 

SR -tuotteen, jota käytetään piirikorttien irrottamiseen emolevystä. 

Tuote on kustannusrakenteeltaan edeltäjäänsä parempi ja toiminnoiltaan 

kilpailukykyisempi. Cencorp toi markkinoille myös 700 LM -

lasermerkkauslaitteen piirikorttien molemminpuoliseen merkkaukseen. Laite 

on uusi Cencorpin tuotevalikoimassa ja soveltuu osaksi automaattisia 

tuotantolinjoja. Düsseldorfissa pidetyillä alan messuilla Cencorp 

esitteli uuden 1300 FA -loppukokoonpanosolun, joka voidaan varustaa 

useilla eri robottivaihtoehdoilla asiakkaan sovelluksesta riippuen. Tuote 

on tuotantolinjojen peruslaite, joka soveltuu modulaarisen rakenteensa 

ansiosta monenlaisiin kappaleenkäsittelytehtäviin. 

 

Investoinnit 

Katsauskauden 1,8 miljoonan euron investoinnit koostuivat koneista ja 

kalustosta 0,2 miljoonaa, muut aineelliset hyödykkeet 0,3 miljoonaa,  

kehittämismenoista 0,8 miljoonaa, patenteista 0,1 miljoonaa ja muista 

aineettomista oikeuksista 0,4 miljoonaa.  

 

Segmentti-informaatio 

Laser- ja automaatiosovellukset 

Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liikevaihto vuoden 2010 

viimeisellä neljänneksellä oli 3,8 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa 

kasvatti yleisen taloustilanteen piristymisestä johtunut laser- ja 

automaatiolaitteiden kysynnän kasvu.  

 

Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liikevaihto vuonna 2010 oli 

11,1 (6,1) miljoonaa euroa. Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli 

86,5 prosenttia.   

 

Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liiketulos oli viimeisellä 

vuosineljänneksellä -0,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Koko tilikauden 

liiketulos oli -2,3 (-4,8) miljoonaa euroa.  

 

Erikoiskomponentit 

Face (Telecom) –liiketoiminnan tulos ja tase yhdisteltiin Cencorpin 

konsernilukuihin vasta 1.12.2010 alkaen. Tämän uuden Erikoiskomponentit-

segmentin luvut vaikuttivat neljännen vuosineljänneksen ja koko 

tilikauden lukuihin vain joulukuun 2010 osalta.   

  

Erikoiskomponentit–segmentin liikevaihto 1.12.-31.12.2010 oli 1,7(0,00) 

miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,02 (0,00) miljoonaa euroa. Yksikön 

osuus konsernin liikevaihdosta oli 13,5 prosenttia. 

 

 

 



   

Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 98 (97) 

henkilöä, joista 61 henkilöä työskenteli Suomessa ja 25 henkilöä Kiinassa 

sekä 12 henkilöä muissa maissa yhteensä. Face (Telecom) –

yritysjärjestelyn myötä konsernin palvelukseen siirtyi 294 henkilöä. 

Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 4,1 (4,1) 

miljoonaa euroa.  

 

Cencorpin toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.10.2010 alkaen Mats Eriksson. 

Muut johtoryhmän jäsenet 31.12.2010 ovat myynti- ja markkinointijohtaja 

Anssi Jansson, projektiliiketoimintajohtaja Simo Hietaniemi (johtoryhmän 

jäsen 31.1.2011 asti), laserliiketoiminnan kehitysjohtaja Jari Ketoluoto, 

asiakaspalvelujohtaja Petri Kivelä (1.12.2010 alkaen), Face (Telecom) -

liiketoimintojen johtaja Sami Lindfors (1.12.2010 alkaen), 

tuotekehitysjohtaja Henrikki Pantsar (1.11.2010 alkaen) ja talousjohtaja 

Iikka Savisalo (7.9.2010-28.2.2011).  

 

Vuoden 2010 aikana johtoryhmään kuuluivat myös Hannu Timmerbacka 

(toimitusjohtaja 1.10.2010 asti), Jarmo Kanervo (talousjohtaja 29.6.2010 

asti) ja Ville Parpola (lakiasiainjohtaja 30.11.2010 asti). Parpola 

siirtyi Cencorpin emoyhtiö Savcor Group Oy:n lakiasiainjohtajaksi 

1.12.2010 alkaen. 

 

Konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Päivi 

Lehtovaara 2.3.2011 alkaen. Nykyinen talousjohtaja Iikka Savisalo jatkaa 

Cencorpin hallituksen jäsenenä. Projektiliiketoimintajohtaja Simo 

Hietaniemi jää pois yhtiön palveluksesta 31.7.2011. 

 

Konsernirakenteen muutokset 

Cencorpin tytäryhtiöt Singulase Oy ja Savcor Alfa Oy sulautuivat 

tilikauden aikana emoyhtiöönsä. Singulase Oy sulautui 31.7.2010 ja Savcor 

Alfa Oy 31.12.2010. Cencorpin tytäryhtiö TMD-Test Mechanic & Design Oy 

purettiin syyskuussa 2010. 

 

Face (Telecom) -kaupan toteutumisen yhteydessä hongkongilaisesta Savcor 

Pacific Limitedistä tuli Cencorpin kokonaan omistama tytäryhtiö. Savcor 

Pacific Limited omistaa kokonaan kiinalaiset operatiiviset tytäryhtiöt 

Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd:n ja Savcor Face (Beijing) 

Technologies Co., Ltd:n. 

 

Osakkeet ja omistajat  

Cencorpin osakepääoma on 3 425 059,10 euroa. Cencorpin osakemäärä on  

314 394 384 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet 

tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa ei ollut 

tilikauden päättyessä yhtiön omia osakkeita. 

 

Yhtiöllä oli vuoden lopussa yhteensä 4 439 osakkeenomistajaa, ja 

osakkeista 48,7 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen 

suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2010 yhteensä 90,7 

prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.  

 

Suurimmat omistajat tilikauden päättyessä: 



   

 

        Osaketta/ääntä % 

1. SAVCOR GROUP LIMITED     133 333 333  42,4 

2. SAVCOR GROUP OY      99 785 539  31,7 

3. AC INVEST BV       15 833 333  5,0 

4. KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA 14 833 333  4,8 

5. TILITOIMISTO CAPITAL OY     10 450 000  3,3 

6. PAASILA MATTI      2 777 777   0,9 

7. JOKELA MARKKU      2 287 519   0,7 

8. TIMMERBACKA HANNU      2 222 222   0,7 

9. TUOHI & PAALU OY      2 050 000   0,7 

10. FT CAPITAL OY      1 707 140   0,5 

MUUT        29 114 188  9,3 

YHTEENSÄ        314 394 384 100 

 

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 

31.12.2010 yhteensä 235 896 649 osaketta, mikä oli noin 75 prosenttia 

yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Mats Eriksson ei 

omistanut vuoden lopussa yhtiön osakkeita.  

 

Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli vuoden aikana 0,10 euron ja 0,19 euron 

euron välillä. Keskikurssi oli 0,14 euroa ja päätöskurssi vuoden lopussa 

0,15 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli 3,0 miljoonaa euroa ja 20,7 

miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 47,2 

miljoonaa euroa.  

 

Yhtiön johdolle ei myönnetty tilikauden 1.1.2010-31.12.2010 aikana 

osakeoptioita. Yhtiöllä oli 31.12.2010 voimassaolevia kolmen eri sarjan 

osakeoptioita seuraavasti: 

 

-Vuoden 2006B optioita 250 000 kpl:tta, joiden merkintäaika päättyy 

30.4.2011. Optiot ovat yhtiön entisen johdon ja Savcor Group Oy:n 

hallussa  

-2007A optioita 1 801 400 kpl:tta, joiden merkintäaika päättyy 30.9.2011. 

2007A optiot ovat Sampo Pankki Oyj:n hallussa. 

-Vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä optioita 8 931 000 kpl:tta, 

joiden merkintäaika päättyy 25.5.2015. Vaihtovelkakirjalaina I/2010:aan 

liittyvät optiot ovat Savcor Group Oy:n hallussa. 

 

2006C sarjan optioita ei ole jaettu, vaan ne ovat edelleen jakamattomina 

Cencorp –konsernin hallussa. 2006A sarjan optioiden merkintäaika on 

päättynyt 30.4.2010.  

 

Osakeannit 

Cencorpin hallitus päätti 30.11.2010 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 

12.10.2010 antaman valtuutuksen perusteella suunnata enintään 15 833 333 

Cencorpin uutta osaketta Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiölle AC Invest 

B.V.:lle, enintään 14 833 333 Cencorpin uutta osaketta Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja enintään 15 833 333 Cencorpin uutta 

osaketta Savcor Group Oy:lle. Osakkeiden merkintähinta oli 0,12 euroa 

osakkeelta. Edellä mainitut tahot merkitsivät kaikki heille tarjotut 

osakkeet. Osakeanneissa kerätyt varat käytettiin Face (Telecom) -



   

yritysjärjestelyn käteisvastikkeen maksamiseen ja Cencorpin 

liiketoiminnan ja pääomarakenteen kehittämiseen.  

 

Cencorpin hallitus päätti 30.11.2010 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 

12.10.2010 antaman valtuutuksen perusteella suunnata enintään 133 333 333 

Cencorpin uutta osaketta Savcor Group Limitedille. Savcor Group Limited 

merkitsi kaikki sille suunnatut osakkeet osakekohtaisella 0,12 euron 

merkintähinnalla. Osakeanti Savcor Group Limitedille liittyi Face 

(Telecom) –liiketoiminnan oston kauppahinnan maksuun, jossa maksettava 

kauppahinta suoritettiin osittain Savcor Group Limitedille suunnatulla 16 

miljoonan euron määräisellä osakeannilla.  

 

Edellä mainituissa osakeanneissa merkityt Cencorpin uudet osakkeet 

otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 

yhdessä vanhojen Cencorpin osakkeiden kanssa 23.12.2010. Osakkeiden 

merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon.  

 

Liputusilmoitukset 

Markku Jokelan liputusilmoitus 

Cencorp ilmoitti 5.5.2010, että Cencorpin saaman tiedon mukaan Markku 

Jokelan henkilökohtainen omistusosuus Cencorp Oyj:n osake- ja 

äänimäärästä on laskenut alle 1/20 osaan. 

 

Savcor Group –yhtiöiden liputusilmoitukset liittyen Face (Telecom) -

yritysjärjestelyyn ja osakeanteihin 

Cencorp ilmoitti 28.5.2010, että Face (Telecom) -liiketoiminnan ostoon 

liittyen yhtiö on saanut tiedoksi Savcor Group Oy:n ja Savcor Group 

Limitedin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen 

liputusilmoituksen. Järjestelyn toteutuessa Savcor Group Oy:n 

omistusosuus Cencorpissa alenee alle 50 prosenttiin Cencorpin osakkeista 

ja äänistä. Savcor Group Limitedin osalta järjestelyn toteutuminen johtaa 

Cencorpin osakkeiden hankkimiseen siten, että Savcor Group Limitedin 

omistusosuus Cencorpista ylittää 30 prosenttia Cencorpin osakkeista ja 

äänistä. Face (Telecom) -järjestelyn toteuduttua 30.11.2010 Savcor Group 

Limited ja Savcor Group Oy antoivat 1.12.2010 uuden liputusilmoituksen, 

joka vahvisti 28.5.2010 liputetun järjestelyn toteutuneen ja jossa 

yhtiöiden järjestelyn jälkeiset omistusosuudet tarkentuivat. 

 

Ahlström Capital Oy:n ja AC Invest B.V.:n liputusilmoitukset liittyen 

Face (Telecom) -yritysjärjestelyyn ja osakeanteihin 

Cencorp sai 12.10.2010 tiedoksi Ahlström Capital Oy:n ja AC Invest B.V.:n 

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen. 

Liputusilmoitus liittyi Face (Telecom) -yritysjärjestelyn 

käteisvastikkeen rahoittamiseksi järjestettyihin osakeanteihin. 

Järjestelyn toteutuessa AC Invest B.V.:n omistusosuus Cencorp Oyj:ssä 

nousee yli 5 prosenttiin Cencorp Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest 

B.V. on Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiö. 30.11.2010 Ahlström Capital Oy 

ja AC Invest B.V. antoivat vastaavansisältöisen liputusilmoituksen, joka 

liittyi osakeannin merkintäajan pidentämiseen 15.12.2010 asti. Osakkeiden 

tultua merkityksi merkintäaikana Ahlström Capital Oy ja AC Invest Oy 

liputtivat 15.12.2010 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän 



   

mukaisesti, että AC Invest B.V.:n omistusosuus Cencorpissa on noussut yli 

5 prosenttiin Cencorpin osakkeista ja äänistä 

 

Sauli Kiurun liputusilmoitus 

Cencorp sai 9.12.2010 tiedoksi Tilitoimisto Capital Oy:n ja sen 

tytäryhtiö Tuohi & Paalu Oy:n ja näiden yhtiöiden omistajan Sauli Kiurun 

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, 

jonka mukaan Tilitoimisto Capital Oy:n ja sen tytäryhtiö Tuohi & Paalu 

Oy:n ja näiden yhtiöiden omistajan Sauli Kiurun yhteinen omistusosuus 

Cencorpista on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan kun Cencorpin 

hallituksen 30.11.2010 päättämissä suunnatuissa osakeanneissa merkityksi 

tulleet uudet Cencorpin osakkeet on hyväksytty ja merkitty 

kaupparekisteriin 8.12.2010.  

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2010. Yhtiökokous vahvisti 

tilikauden 2009 tilinpäätöksen. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ei jaeta osinkoa. Niin 

ikään päätettiin, että 31.12.2009 päättyneen tilikauden tappio kirjataan 

kertyneet voittovarat -tilille. Emoyhtiön hallituksessa tilikauden aikana 

toimineille henkilöille ja tilikauden aikana toimineelle 

toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. 

 

Cencorpin hallitukseen valittiin Matti Paasila, Hannu Savisalo ja Iikka 

Savisalo. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen 

järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu 

Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Matti Paasila. 

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä 

varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40 000 euroa vuodessa 

ja hallituksen jäsenille maksetaan 30 000 euroa vuodessa. 

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, päävastuullisena 

tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti. 

 

Ylimääräisen 28.1.2010 pidetyn yhtiökokouksen päätökset 

Cencorpin 28.1.2010 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin 

muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 kohdan kotipaikkaa koskeva määräys kuulumaan 

seuraavasti: ”Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.” 

 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 kohdan kuulumaan 

seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme 

kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta 

yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa 

päivälehdessä.” 

 

Ylimääräisen 12.10.2010 pidetyn yhtiökokouksen päätökset 

Yhtiökokous hyväksyi Savcor Face (Telecom) –kaupan hallituksen ehdotuksen 

mukaisesti. 

 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Savcor Group 

Limitedille suunnattavasta osakeannista. Valtuutuksen nojalla 



   

hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poiketen enintään 160 000 000 Cencorpin uuden osakkeen antamisesta Savcor 

Group Limitedille yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan 

päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Perusteena suunnatulle 

osakeannille on Cencorpin 28.5.2010 julkistaman Savcor Face (Telecom) -

liiketoiminnan hankkiminen Savcor Group Limitediltä, josta maksettava 

kauppahinta on sovittu maksettavaksi osaksi Savcor Group Limitedille 

suunnattavalla 16 miljoonan euron määräisellä osakeannilla. 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten 

Cencorpin kannalta painava taloudellinen syy. 

 

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista 

sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää enintään 80 000 000 

Cencorpin uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä 

osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia 

osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-

oikeudet). Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin 

tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. 

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. 

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannin sekä 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien 

osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan maksamisesta kuittaamalla siinä 

tapauksessa, että se on oman pääoman vahvistamiseksi tarpeen.  

 

Valtuutukset ovat voimassa Cencorpin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2011 asti.  

 

Valtuutusten nojalla toteutettavan osakeannin tai osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen tarkoituksena on kerätä 

varoja käytettäväksi paitsi Savcor Face (Telecom) -liiketoiminnan kaupan 

käteisvastikkeen maksamiseen, myös Cencorpin liiketoiminnan kehittämiseen 

jatkossa. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää myös muutoin Cencorpin 

pääomarakenteen kehittämiseen. 

 

Hallituksen valtuutukset eivät kumoa Cencorpin varsinaisen 

yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antamia osakeanteja ja 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevia 

valtuutuksia. 

 

Cencorpin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 4 henkilöä. 

Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä KTM Ismo Rautiainen. Hallituksessa 

jatkavat vanhoina jäseninä Matti Paasila, Hannu Savisalo ja Iikka 

Savisalo. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen 

järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu 

Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Matti Paasila. 

 

Voimassaolevat osakeantivaltuutukset 

Ylimääräisen yhtiökokouksen 12.10.2010 Savcor Group Limitedille 

suunnattavaan antiin annetusta 160 000 000 uuden osakkeen valtuutuksesta 



   

on käytetty 133 333 333 osaketta Face (Telecom) yritysjärjestelyn 

kauppahinnan maksun yhteydessä. Valtuutusta on jäljellä 26 666 667 

osaketta.  

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen 12.10.2010 antamasta toisesta 80 000 000 

uuden osakkeen valtuutuksesta on käytetty   46 499 999  osaketta 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle, AC Invest B.V.:lle ja Savcor 

Group Oy:lle suunnatussa osakeannissa. Lisäksi Yhtiön hallitus on 

päättänyt valtuutuksen nojalla 18.2.2011 enintään 33 094 145 uuden 

osakkeen tarjoamisesta osakkeenomistajiensa merkittäväksi 8.3.2011 – 

24.3.2011 järjestettävässä merkintäetuoikeusannissa. Valtuutusta on tämän 

jälkeen jäljellä 405 856 osaketta.  

 

Cencorpin varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2009 antamaa 

osakeantivaltuutusta 10 000 000 Cencorpin uuteen osakkeeseen on jäljellä 

1 069 000 osaketta. 

 

Face (Telecom) -yritysjärjestely 

Cencorp sai 30.11.2010 päätökseen Face (Telecom) -liiketoiminnan oston 

Savcor Group Limitediltä. Face -liiketoiminnan tulos ja tase yhdistettiin 

Cencorpin konsernilukuihin 1.12.2010 alkaen. 

  

Face (Telecom) -liiketoiminta on pääasiallisesti teleliikenne- ja muuta 

elektroniikkateollisuutta palveleva, teknisten sekä dekoratiivisten 

ratkaisujen globaali toimittaja. Sen toiminta kattaa mm. EMI (electro 

magnetic interference) -suojausten, dekoratiivisten pinnoitteiden, RFID 

(Radio Frequency Identification) -lähettimien ja vastaanottimien sekä 

matkapuhelimien joustavien antennien ja virtapiirien valmistuksen.  

 

Face-liiketoiminnasta maksettava kauppahinta suoritettiin osittain Savcor 

Group Limitedille suunnatulla 16 miljoonan euron määräisellä 

osakeannilla, jossa Savcor Group Limited merkitsi kaikki sille suunnatut 

133 333 333 Cencorpin uutta osaketta osakekohtaisella 0,12 euron 

merkintähinnalla, ja osittain käteisenä. Käteisvastike oli määrältään 11 

miljoonaa Australian dollaria (noin 8,05 milj. euroa) vähennettynä kaupan 

kohteella toteuttamishetkellä olleen pankkilainan määrällä, 5,40 

miljoonaa AUS dollaria (3,95 milj. euroa). Kaupassa maksettu 

käteisvastike rahoitettiin pääosin uusien osakkeiden suunnatulla annilla, 

jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera merkitsi 14 833 333 Cencorpin 

uutta osaketta, AC Invest B.V. 15 833 333 Cencorpin uutta osaketta ja 

Savcor Group Oy 15 833 333 Cencorpin uutta osaketta. Osakekohtainen 

merkintähinta oli 0,12 euroa ja merkintöjen kokonaismäärä oli 5,6 

miljoonaa euroa.  

 

Kauppaa neuvotellut Cencorpin hallituksen riippumattomista jäsenistä 

koostuva komitea sai liiketoiminnasta suoritettavasta vastikkeesta PCA 

Corporate Finance Oy:ltä ns. fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan 

kauppahinta on taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen Cencorpille. 

 

Kaupan toteuttamisen myötä Cencorpin liikevaihto kasvoi 1,7 miljoonalla 

eurolla. Yhtiön vakituinen henkilöstö kasvoi yritysjärjestelyn myötä noin 



   

70 työntekijästä noin 370 työntekijään. Vuokratyöntekijät sisältäen 

yhtiön henkilöstö kasvoi noin 885 henkilöön.  

 

Yritysjärjestely on merkittävä Cencorpille, sillä se yli kaksinkertaistaa 

liikevaihdon ja vahvistaa huomattavasti yhtiön kannattavuutta ja 

omavaraisuutta. Yrityskaupan avulla Cencorpin markkina-alue laajenee ja 

tuotevalikoima monipuolistuu.   

 

Cencorpin tietoon tullut esitutkinta 

Cencorp tiedotti 1.12.2010, että eräitä Cencorpin palveluksessa olleita 

henkilöitä ja eräitä Cencorpin entisiä hallituksen jäseniä kohtaan on 

aloitettu vuonna 2009 esitutkinta. Cencorp ei ole ollut asiassa 

asianosaisen asemassa. Cencorpin hallituksen käsityksen mukaan edellä 

mainituilla rikosepäilyillä ei ole olennaista vaikutusta Cencorpin 

taloudelliseen asemaan tai yhtiön toimintakykyyn. Kaikki epäillyt ovat 

esitutkinnassa kiistäneet epäilyt perusteettomina. Kukaan epäilty ei 

työskentele enää Cencorpin hallintoelimissä tai johtoryhmässä. 

 

Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät 

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Cencorpin 

hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja 

huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden 

seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin 

kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. 

 

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan 

vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan 

tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä 

hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä 

raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle. 

 

Yhtiön pienen koon ja liiketoiminnan laajuuden vuoksi Cencorpilla ei ole 

sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.  

 

Toimialan, suhdanteista riippuvan, vaikean ennustettavuuden vuoksi 

suurimmat riskit liittyvät tuotteiden kysyntävaihteluihin ja toimintojen 

sopeuttamiseen kysynnän mukaisesti. 

 

Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän 

laskutusvolyymin toteutumiseen molemmissa liiketoimintasegmenteissä ja 

Cencorpin edelleen käynnissä olevien kannattavuuden parantamiseen 

tähtäävien ohjelmien, kuten tuotannon ulkoistuksen avulla saavutettavan 

tuottavuuden parantumisen ja liiketoimintajoustojen onnistumiseen.    

 

Toiminnan kannalta suurimmat riskit liittyvät oman laitevalmistuksen 

ulkoistamiseen sopimusvalmistajille, erityisesti siihen toteutuvatko 

siirtoon liittyvät tuotantoketjun tehokkuustavoitteet suunnitellusti.  

 

Yhtiön rahoituksen ja käyttöpääoman riittävyyteen sisältyy riskejä, joita 

on käsitelty tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa rahoitus.  

 



   

Yhtiö on tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä ilmoittanut 

järjestävänsä yhteensä noin 4,0 miljoonan euron suuruisen 

merkintäetuoikeusannin osakkeenomistajilleen. Osakeannin onnistumiseen 

liittyy tavanomaiset tällaisen osakeannin onnistumiseen liittyvät riskit. 

Riskiä pienentää kuitenkin osakeantiin liittyen vastaanotetut yhteensä 

noin 3,3 miljoonan euron suuruiset ehdolliset merkintäsitoumukset ja -

takaus. 

 

Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2009 

vuosikertomuksessa ja 25.10.2010 julkaistussa perusesitteissä ja  

sen liitteissä. 

 

Hallintoperiaatteet 

Cencorpin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön 

hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2011. Selvityksessä on kuvattu 

yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen toiminta ja 

kokoonpano, mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. Vuosikertomus 

päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan viikolla 13 maaliskuussa 2011 

osoitteessa www.cencorp.com sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen 

toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Selvitys yhtiön 

hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä kertomuksena 

samassa yhteydessä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. 

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat 

 

Cencorpin rahoitussopimus Sampo Pankin kanssa jatkuu 

Cencorp ilmoitti 7.1.2011, että rahoitussopimusneuvottelut Sampo Pankki 

Oyj:n kanssa on saatu positiiviseen päätökseen ja rahoitussopimus pysyy 

voimassa kaikilta ehdoiltaan muuttumattomana. Sampo Pankki on 

ilmoittanut, että se luopuu oikeudestaan vedota omavaraisuusehtoon 

30.9.2010 päättyneeltä raportointijaksolta.  

 

Sampo Pankin Cencorpille myöntämissä 3,5 miljoonan euron 

rahoituslimiiteissä on omavaraisuuteen liittyvä kovenantti, joka 

rikkoutuu, jos Cencorp-konsernin omavaraisuusaste putoaa alle 25 

prosentin. Yhtiön arvion mukaan kovenantin rikkoutuminen 

lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä, sillä joulukuun 2010 alussa 

toteutunut Savcor FACE (Telecom)-yritysjärjestely nosti Cencorp-konsernin 

omavaraisuusasteen 52,2 prosenttiin. 

 

Cencorp tiedotti uusista tilauksista 

Cencorp ilmoitti 13.1.2011 tehneensä sopimuksen tuotantolinjan 

toimittamisesta elektroniikkateollisuudessa toimivalle eurooppalaiselle 

yritykselle. Kaupan arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa.  

 

Cencorp ilmoitti 3.2.2011 tehneensä sopimuksen erikoiskomponenttien 

ladontakoneiden toimittamisesta elektroniikkateollisuudessa toimivalle 

eurooppalaiselle yritykselle. Kaupan arvo on yli 1,7 miljoonaa euroa, ja 

koneet toimitetaan kevään ja alkukesän aikana. 

 



   

Cencorp päätti noin 4,0 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusannin 

järjestämisestä osakkeenomistajilleen 

Cencorp on ilmoittanut tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä enintään 

noin 4,0 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusannin järjestämisestä 

osakkeenomistajilleen. Annissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä 

33 094 145 Cencorpin uutta osaketta 0,12 euron osakekohtaisella 

merkintähinnalla. Annin merkintäaika on 8.3.2011 – 24.3.2011. 

 

Cencorpin nykyisistä osakkeenomistajista AC Invest B.V., Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Savcor Group Oy ovat sitoutuneet merkitsemään 

merkintäetuoikeusannissa vähintään suhteellista omistusosuuttaan 

vastaavan määrän eli yhteensä vähintään noin 1,65 miljoonan euron arvosta 

Cencorpin uusia osakkeita. Lisäksi Savcor Group Oy on antanut 

merkintätakauksen, jonka mukaisesti se on sitoutunut huolehtimaan siitä, 

että edellä sanottujen merkintäsitoumusten mukaisten merkintöjen lisäksi 

merkintäetuoikeusannissa merkitään uusia osakkeita vähintään Savcor Group 

Limitedin suhteellista omistusosuutta vastaavalla määrällä eli noin 1,68 

miljoonan euron arvosta. Annetut merkintäsitoumukset ja merkintätakaus 

ovat ehdollisia ja peruutettavissa tietyissä tilanteissa. Savcor Group Oy 

on ilmoittanut kuittaavansa merkitsemiensä osakkeiden merkintähinnan 

sillä Cencorpilta olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai 

korkosaatavia vastaan. 

 

Hallituksen esitys voitonjaoksi 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneen tilikauden 

tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.  

 

Näkymät vuodelle 2011 

Cencorp arvioi koko vuoden 2011 liikevaihdon olevan noin 35 – 39 

miljoonaa euroa edellyttäen, että vallitsevat suhdanteet eivät 

olennaisesti muutu. Operatiivisen liiketoiminnan koko vuoden tuloksen 

arvioidaan parantuvan vuoteen 2010 verrattuna.   

 

Cencorpin tilauskanta oli tilikauden päättyessä n. 6,0 (0,9) miljoonaa 

euroa ja tämän tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkellä n. 8,4 miljoonaa 

euroa. 

 

Cencorpin tavoitteena on kasvaa strategisten valintojen pohjalta tehtyjen 

yritysjärjestelyjen, uusien tuotteiden ja uusien asiakkuuksien avulla 

sekä lisensioimalla yhtiön tarjontaa täydentäviä tuotteita ja 

teknologioita. 

 

Cencorpin 18.5.2009 julkistamien strategialinjausten mukaisesti yhtiö 

siirtyy Face (Telecom) -kaupan myötä strategiatoteutuksen seuraavaan 

vaiheeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa laserpohjaisten 

tuotantoautomaatioratkaisujen toimituskyvyn edelleen vahvistamista ja 

toisaalta erityisosaamista vaativaan erikoiskomponenttien sarjatuotantoon 

suuntautumista.  

 

Cencorp suuntautuu aktiivisesti elektroniikkateollisuuden ohella uusille 

kasvaville markkinoille kuten energian tuotannon ja mobiilikohteiden 

energialähteiden sovelluksiin. Näillä valituilla alueilla yhtiö 



   

tavoittelee johtavaa markkina-asemaa erityisteknologian toimittajana 

pitkällä aikavälillä.  

 

 

Mikkelissä, 18.2.2011 

 

Cencorp Oyj 

 

HALLITUS 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 
      (tilintarkastamaton) 

       

         

         
1 000 EUR   10-12/2010   

10-
12/2009   

1-
12/2010   1-12/2009 

         Liikevaihto 5 532 
 

1 896 
 

12 811 
 

6 107 

Myytyjen suoritteiden hankintameno -4 440   -1 378   -10 349   -6 417 

Bruttokate 
 

1 092 

 

518 

 

2 461 
 

-310 

         Liiketoiminnan muut tuotot 213 
 

681 
 

278 
 

844 

Tuotekehityskulut -283 
 

-529 
 

-761 
 

-680 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -742 
 

-517 
 

-2 031 
 

-2 115 

Hallinnon kulut -1 162 
 

-557 
 

-3 000 
 

-1 970 

Liiketoiminnan muut kulut -40 
 

20 
 

-76 
 

-555 

         Liikevoitto -922 

 

-385 

 

-3 128 
 

-4 786 

         Rahoitustuotot 154 
 

-199 
 

605 
 

20 

Rahoituskulut -412 
 

156 
 

-973 
 

-326 

         Tulos ennen veroja -1 181 

 

-429 

 

-3 496 
 

-5 092 

         Tuloverot 
 

-13 
 

17 
 

12 
 

33 

         Tilikauden tulos -1 194   -412   -3 484   -5 059 

         Tilikauden tuloksen jakautuminen 
       Emoyrityksen omistajille -1 194 

 

-412 

 

-3 484 
 

-5 059 

         Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
eur -0,01 

 
0,00 

 
-0,02 

 
-0,04 

Laimennusvaikutuksella oikaistu 
       osakekohtainen tulos, eur -0,01 

 
0,00 

 
-0,02 

 
-0,04 

         

         Muut laajan tuloksen erät 
       

         Muuntoerot 
 

-226 
 

-21 
 

-320 
 

41 



   

Muut laajan tuloksen erät 0 
 

0 
 

0 
 

0 

         Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 420   -433   -3 805   -5 018 

         Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen 
      Emoryityksen omistajille -1 420 
 

-433 
 

-3 805 
 

-5 018 

         

         

         Face yritysjärjestelyn kulut yhteensä, M 
eur -0,5 

   
-1,4 

  Osakeanti ja rahoitus kulut, M eur  -0,4 
   

-0,6 
 

taseessa 

Face yritysjärjestelyn kulut, M eur -0,1 

   

-0,8 
 

tuloksess
a 

         Liikevoitto, M eur -0,9 
   

-3,1 
  Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja, M 

eur -0,8 
   

-2,3 
  

         Tulos ennen veroja, M eur -1,2 
   

-3,5 
  Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia 

kuluja, M eur -1,0 
   

-2,7 
  

         Tilikauden tulos, M eur -1,2 
   

-3,5 
  Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia 

kuluja, M eur -1,0 
   

-2,7 
   

 

Konsernitase, IFRS 
   (tilintarkastamaton) 

   

     

     1 000 EUR     31.12.2010 31.12.2009 

     VARAT 
    

     Pitkäaikaiset varat 

   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 332 734 

Liikearvo 
  

2 967 2 966 

Muut aineettomat hyödykkeet 
 

3 537 988 

Myytävissä olevat sijoitukset 
 

10 10 

Laskennalliset verosaamiset 
 

0 0 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 

 

23 845 4 698 

     Lyhytaikaiset varat 

   Vaihto-omaisuus 
  

4 940 2 559 

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 10 406 2 982 

Rahavarat 
  

1 647 107 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 

 

16 994 5 648 

     



   

Varat yhteensä 
  

40 839 10 346 

     

     OMA PÄÄOMA JA VELAT 

   

     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
  

     Osakepääoma 
  

3 425 3 425 

Muut rahastot 
  

40 012 18 432 

Muuntoerot 
  

-210 110 

Kertyneet voittovarat 
 

-22 082 -19 266 

Oma pääoma yhteensä 

 

21 145 2 701 

     Pitkäaikaiset velat 

   Pitkäaikaiset lainat 
 

4 534 2 949 

Laskennalliset verovelat 
 

70 110 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 

 

4 604 3 059 

     Lyhytaikaiset velat 

   Lyhytaikaiset korolliset velat 
 

5 905 2 077 

Ostovelat ja muut velat 
 

9 136 2 470 

Lyhytaikaiset varaukset 
 

49 39 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 

 

15 090 4 586 

     Velat yhteensä 
  

19 694 7 645 

     Oma pääoma ja velat yhteensä 40 839 10 346 

     

      

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 
   (tilintarkastamaton) 

   
     
     1 000 EUR   1-12/2010 1-12/2009 

     Liiketoiminnan rahavirta 

   Tuloslaskelman voitto/tappio 
 

-3 484 -5 092 

Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta       

 
Poistot ja arvonalentumiset  + 1 085 989 

 
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista  +/- 24 0 

 
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)  +/- 104 -20 

 
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua  +/- 22 -1 058 

 
Rahoitustuotot ja -kulut  + 264 326 

 
Verot   - -12 0 

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   -1 998 -4 855 

     Käyttöpääoman muutos 

   Käyttöpääoman muutos   413 1 241 

     



   

Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi 

   

 
Maksetut korot  - -314 -787 

 
Saadut korot  + 47 0 

 
Muut rahoituserät  - 15 0 

  Maksetut verot  - 0 0 

Rahoituserät ja verot 
 

-252 -787 

     LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 

 

-1 837 -4 401 

     

     Investointien rahavirta 

   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -1 201 -15 

Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  + 10 0 

Myönnetyt lainat  - 0 0 

Lainasaamisten takaisinmaksut  + 1 042 0 

Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta  - -2 504 -787 

Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus  + 0 0 

     INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 

 

-2 653 -802 

     

     Rahoituksen rahavirta 

   Osakeannista saadut maksut  + 5 268 2 858 

Pitkäaikaisten lainojen nostot  + 0 2 926 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - 0 -130 

Lyhytaaikaisten lainojen nostot  + 14 052 1 920 

Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -13 289 -2 439 

Maksetut osingot  - 0 0 

     RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 

 

6 030 5 135 

     

     RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 

 

1 540 -68 

      

Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 31.12.2010 
  (tilintarkastamaton) 

      

       

       

1 000 EUR Osakepääoma 
Muut 

rahastot Muuntoero 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

31.12.2009 3 425 4 908 110 13 524 -19 266 2 701 

Suorat kirjaukset 
voittovaroihin 

    
-20 -20 

Suunnattu anti 
   

21 580 
 

21 580 

Osakeannin 
vähennykset 

    
-591 -591 



   

Saman märäysvallan 
alainen järjestely 

    
1 280 1 280 

Muuntoero, laaja 
tulos 

  
-320 

  

-320 

Kauden voitto/tappio 
    

-3 484 -3 484 

30.9.2010 3 425 4 908 -210 35 104 -22 082 21 145 

       
Saman määräysvallan alaisten liiketoimintojen yhdistelyssä syntyi hankintamenon ja saatujen nettovarojen erotuksena 
1,28 miljoonan euron erä, joka on kirjattu voittovaroihin. 

       

       

       Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 31.12.2009 
  (tilintarkastamaton) 

      

       

       

1 000 EUR Osakepääoma 
Muut 

rahastot Muuntoero 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

31.12.2008 3 425 4 908 69 7 099 -13 602 1 899 

Pitkäaikaisen velan 
konvertointi 
osakkeiksi 

   
3 567 

 

3 567 

Suunnattu anti 
   

800 
 

800 

Osakeanti 
   

2 058 
 

2 058 

Osakeannin 
vähennykset 

    
-500 -500 

Muu muutos 
    

-105 -105 

Muuntoero, laaja 
tulos 

  
41 

  

41 

Kauden voitto/tappio 
    

-5 059 -5 059 

30.9.2009 3 425 4 908 110 13 524 -19 266 2 701 

       

        

Liiketoimintojen yhdistäminen 
    (tilintarkastamaton) 

     

      
 

     Cencorp sai Face (Telecom) -liiketoiminnan oston Savcor Group Limited:ltä päätökseen 30.11.2010. Face -
liiketoiminnan tulos ja tase yhdisteltiin Cencorpin konsernilukuihin 1.12.2010 alkaen. Face (Telecom) -
liiketoiminta on pääasiallisesti teleliikenne- ja muuta elektroniikkateollisuutta palveleva, teknisten sekä 
dekoratiivisten ratkaisujen globaali toimittaja. 

      



   

Kyseessä on saman määräysvallan alaisten liiketoimintojen yhdistäminen, joka jää IFRS 3:n soveltamisalan 
ulkopuolelle. Yhtiö on valinnut ns. predecessor menetelmän eli yhdistelyn kirjanpitoarvoilla, jolloin hankinnan 
kohteen varat ja velat yhdistellään kirjanpitoarvoin ja hankintamenon ja nettovarojen erotus kirjataan omaan 
pääomaan sen sijaan että syntyisi liikearvoa. 

      

Hankinnasta syntyi hankintamenon ja saatujen nettovarojen erotuksena 1,28 miljoonan euron erä, joka on 
kirjattu voittovaroihin. 

      

Face (Telecom) -liiketoiminan tulos,  -367 tuhatta euroa, ajalta 1.– 31.12.2010 sisältyy  konsernin 
tuloslaskelmaan v. 2010.  

      Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: 

      

        

Kirjanpitoarvot 
ennen yhdis-

tymistä   

            

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
   

17 061 
 Aineettomat hyödykkeet, teknologia 

   
0 

 Aineettomat hyödykkeet, asiakassuhteet 
   

0 
 Muut aineettomat hyödykkeet 

   
1 748 

 Vaihto-omaisuus 
   

2 822 
 

    

21 631 

 

      Myyntisaamiset ja muut saamiset 
   

6 130 
 Laskennalliset verosaamiset 

   
0 

 Rahavarat 
   

1 193 
 Varat yhteensä 

   

28 954 

 

      Laskennalliset verovelat 
   

0 
 Rahoitusvelat 

   
-4 616 

 Muut velat 
   

-10 011 
 Velat yhteensä 

   

-14 627 

 

      Nettovarat 

   

14 327 

 

      Kauppahinta, josta maksettu suunnannatulla osakeannilla  
 

20 122 
  16 miljoonaa ja käteisenä 4,122 miljoonaa euroa 

     ostettu aineettomia hyödykkeitä ja lainasaamisia 
  

-7 075 
 Osakkeiden hankintameno yhteensä 

   

13 047 

 

      Nettovarojen ja hankintamenon erotus 

  

1 280 

 

      

      Face (Telecom) -liiketoiminnan nettovarojen muutoksesta johtuen lopullinen kauppahinta pieneni 
alkuperäisestä, jo maksetusta kauppahinnasta, ja erotuksesta on taseessa lyhytaikaisena saamisena 1 372 
tuhatta euroa 31.12.2010. 

       

 



   

Segmentti-informaatio 
    (tilintarkastamaton) 

     

       

       Face (Telecom) –yritysjärjestely saatettiin päätökseen 30.11.2010, ja Cencorpin raportointirakenne muuttui 
1.12.2010 alkaen. Face (Telecom) –liiketoiminnan tulos ja tase yhdistellään Cencopin konsernilukuihin 1.12.2010 
alkaen. Cencorp raportoi vuoden 2010 kahden liiketoimintasegmentin mukaan. Liiketoimintasegmentit ovat Laser- 
ja automaatiosovellukset ja Erikoiskomponentit. Vuonna 2009 Cencorp konsernilla oli vain yksi 
liiketoimintasegmentti. 

       

1 000 EUR   10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009 

       Liikevaihto 

     

 
Laser- ja automaatiosovellukset 3 810 1 896 11 089 6 107 

 
Erikoiskomponentit 

 
1 733 0 1 733 0 

 
Eliminoinnit 

 
-12 0 -12 0 

 
Yhteensä 

 
5 532 1 896 12 811 6 107 

       Liikevoitto 

     

 
Laser- ja automaatiosovellukset -99 -385 -2 305 -4 786 

 
Erikoiskomponentit 

 
-16 0 -16 0 

 
Eliminoinnit 

 
-807 0 -807 0 

 
Yhteensä 

 
-922 -385 -3 128 -4 786 

       Tilikauden tulos 

     

 
Laser- ja automaatiosovellukset -598 -412 -2 888 -5 059 

 
Erikoiskomponentit 

 
-367 0 -367 0 

 
Eliminoinnit 

 
-229 0 -229 0 

 
Yhteensä 

 
-1 194 -412 -3 484 -5 059 

       Varat 

     

 
Laser- ja automaatiosovellukset 31 678 10 346 31 678 10 346 

 
Erikoiskomponentit 

 
28 712 0 28 712 0 

 
Eliminoinnit 

 
-19 551 0 -19 551 0 

 
Yhteensä 

 
40 839 10 346 40 839 10 346 

       Velat 

     

 
Laser- ja automaatiosovellukset 10 379 7 645 10 379 7 645 

 
Erikoiskomponentit 

 
14 161 

 
14 161 

 

 
Eliminoinnit 

 
-4 845 

 
-4 845 

 

 
Yhteensä 

 
19 694 7 645 19 694 7 645 

       Investoinnit 

     

 
Laser- ja automaatiosovellukset 1 123 0 1 675 1 105 

 
Erikoiskomponentit 

 
56 

 
56 

 

 
Eliminoinnit 

 
0 

 
-530 

 

 
Yhteensä 

 
1 179 0 1 201 1 105 

       Poistot 

     

 
Laser- ja automaatiosovellukset 226 392 799 898 



   

 
Erikoiskomponentit 

 
226 

 
226 

 

 
Eliminoinnit 

 
0 

 
0 

 

 
Yhteensä 

 
451 392 1 024 898 

       Arvonalentumiset 

     

 
Laser- ja automaatiosovellukset 52 88 61 951 

 
Erikoiskomponentit 

 
0 

 
0 

 

 
Eliminoinnit 

 
0 

 
0 

 

 
Yhteensä 

 
52 88 61 951 

       

        

 

Konsernin tunnusluvut 
    (tilintarkastamaton) 

    
     
     
1 000 EUR 10-12/2010 

10-
12/2009 1-12/2010 1-12/2009 

     Liikevaihto 5 532 1 896 12 811 6 107 

Liiketulos -922 -385 -3 128 -4 786 

% liikevaihdosta -16,7 -20,3 -24,4 -78,4 

Tulos ennen veroja -1 181 -429 -3 496 -5 092 

% liikevaihdosta -21,3 -22,6 -27,3 -83,4 

     Taseen loppusumma 40 839 10 346 40 839 10 346 

Omavaraisuusaste % (ilman pääomalainoja) 52,2 26,7 52,2 26,7 

Omavaraisuusaste % (pääomalainan kanssa) 55,7 26,7 55,7 26,7 

Nettovelkaantumisaste % 41,6 182,1 41,6 182,1 

Bruttoinvestoinnit 1 255 10 1 806 1 115 

% liikevaihdosta 22,7 0,5 14,1 18,3 

Tutkimus- ja kehitysmenot 283 529 761 680 

% liikevaihdosta 5,1 27,9 5,9 11,1 

     Tilauskanta 6 013 917 6 013 917 

     Henkilöstö, keskimäärin 172 90 98 97 

Henkilöstö, kauden lopussa 371 86 371 86 

     Koroton vieras pääoma 9 136 2 470 9 136 2 470 

Korollinen vieras pääoma 10 440 5 026 10 440 5 026 

     Osakekohtaiset tunnusluvut 
     Tulos/osake (laimennettu) -0,01 0,00 -0,02 -0,04 

 Tulos/osake (laimentamaton) -0,01 0,00 -0,02 -0,04 

 Oma pääoma/osake 0,07 0,02 0,07 0,02 

 Hinta/voitto-suhde (P/E) -18,80 -47,10 -6,44 -3,40 

     Osakkeen kurssikehitys 
    



   

 Ylin kurssi 0,17 0,19 0,19 0,22 

 Alin kurssi 0,11 0,14 0,10 0,07 

 Keskikurssi 0,15 0,17 0,14 0,09 

Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,15 0,15 0,15 0,15 

     Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, 
MEUR 47,2 20,2 47,2 20,2 

     

     Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
    

     Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma + vähemmistöosuus  x 100 

 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 

     Nettovelkaisuusaste (%): Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset  

 
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100   

 
Oma pääoma + vähemmistöosuus  

 

     Tulos/osake (EPS): Tulos ennen satunnaiseriä +/- vähemmistö- 

 
osuus tilikauden tuloksesta - verot   

 
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu 

 
lukumäärä 

   

     Hinta/voitto-suhde (P/E) Tilinpäätöspäivän osakekurssi   

 
Tulos/osake 

   

     
Oma pääoma/osake: 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma 

 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 

 
tilinpäätöspäivänä 

  

      

 

Vastuusitoumukset 
  (tilintarkastamaton) 

  
   
   1 000 EUR 31.12.2010 31.12.2009 

  

 

 
 

Rahoituslaitoslainat 5 424 830 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 687 

 Annetut kiinteistökiinnitykset 5 006 0 

 Talletukset 567 0 

   Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 1 355 652 

 Myyntisaamiset vakuutena 1 720 712 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 687 

   Omasta puolesta annetut vakuudet 

  



   

 Yrityskiinnitykset yhteensä 12 691 12 687 

 Kiinteistökiinnitykset yhteensä 0 0 

   Leasingvastuut 

   Seuraavana vuonna erääntyvät  28 51 

 Myöhemmin erääntyvät 5 25 

   Vuokravastuut 

   Seuraavana vuonna erääntyvät  783 157 

 Myöhemmin erääntyvät 5 071 472 

   Muut vastuut 

   Seuraavana vuonna erääntyvät  8 0 

 Myöhemmin erääntyvät 0 0 

   

    
 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Mats Eriksson, p. 0400 358 982 

 

Cencorpin vuosikertomus julkaistaan viikolla 13 maaliskuussa ja 

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011 julkaistaan 9.5.2011. Cencorpin  

varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2011.  


