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Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2011 

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS HEIKKENI 

 

YHTEENVETO 

 

Tammi-maaliskuu 2011 

-Face (Telecom) –liiketoiminnan tulos ja tase on yhdistelty Cencorpin kaikkiin 

konsernilukuihin 1.12.2010 alkaen. 

-Cencorp-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 

200 prosenttia 5,7 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa euroa). 

-Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 7,4 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). 

-Liiketulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). 

-Tulos ennen veroja oli -3,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). 

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

-Omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 54,1 prosenttia (18,3 %). 

-Maaliskuussa päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin 84 prosenttia 

tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. 

 

Näkymät vuodelle 2011 ennallaan  

-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. 

Lukuja vertailtaessa on huomioitava, että vuosi 2011 sisältää Face (Telecom) 

luvut, mutta vuosi 2010 sisältää ne vain joulukuun 2010 osalta. Osavuosikatsaus 

on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia ja samoja 

laskentaperiaatteita kuin tilinpäätös. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

 

Katsauskauden tapahtumista löytyy enemmän tietoa pörssitiedotteista, jotka on 

julkaistu Cencorpin internetsivuilla osoitteessa www.cencorp.com. Samasta 

osoitteesta löytyvät myös AML:n mukaiset omistuksenmuutoksia koskevat 

liputusilmoitukset.  

 

Cencorp on osa suomalaista Savcor–konsernia. Savcor Group Oy omistaa 34,8 

prosenttia ja Savcor Group Limited 39,0 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 on yhdistelty Cencorpin konsernilukuihin 1.12.2010 alkaen, ja 

Cencorp on raportoinut kahden liiketoimintasegmentin mukaan vuodesta 2010. 

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 

”Hyvä markkinatilanne ja omat myyntiponnistelumme kasvattivat Cencorp-konsernin 

liikevaihtoa merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Onnistuimme 

kasvattamaan  laser- ja automaatiosovellusten myyntiä. Liikevaihtoa lisäsi myös 

Face-liiketoiminnan liittäminen osaksi Cencorpia.  

 



Japanissa tapahtuneen maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin vaikutukset 

elektroniikkateollisuuteen ovat viivästyttäneet joitakin 

komponenttitoimituksiamme, mutta merkittävää vaikutusta toimintaamme ei 

tapahtumilla tähän mennessä ole ollut. Selvitykset korvaavien komponenttien 

löytämiseksi ovat käynnissä.   

 

Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuutemme heikkeni selvästi. Erityisesti 

Erikoiskomponentit-segmentissä liikevaihdon kehittymistä ja liiketulosta 

heikensi riippuvaisuus muutamasta merkittävästä asiakasprojektista, joissa 

myynti kehittyi epäsuotuisasti. Lisäksi kiinalainen uusivuosi sekä vuoden 

vaihteessa täytetyt varastot hiljensivät Cencorpin komponenttien kysyntää 

merkittävästi Aasiassa varsinkin matkapuhelinsektorilla. Erityisesti kalliimman 

hintakategorian komponenteissa kysyntä laski odotettua voimakkaammin. 

Myyntivolyymien nopean laskun vuoksi emme kyenneet karsimaan kiinteitä 

kustannuksia vastaamaan alhaisempia volyymeja, mikä rasitti kannattavuutta 

entisestään.  

 

Erikoiskomponentit-segmentin huono kannattavuus ei ole hyväksyttävää, ja 

käynnissä on sekä segmentin toiminnan tehostaminen että fokusalueiden kartoitus, 

jonka avulla pyrimme löytämään kasvavimmat ja kannattavimmat tuoteryhmät. 

 

Laser- ja automaatiosovellukset -segmentissä liiketulos oli viimevuotisella 

tasolla. Tässä segmentissä projektien toimitusajat ovat pitkät, noin 3-6 

kuukautta, ja vuoden alussa solmittujen, uusia parempikatteisia toimituksia 

koskevien sopimusten odotetaankin parantavan segmentin kannattavuutta 

loppuvuoden aikana merkittävästi. Kausiluonteisuudesta johtuen myös 

Erikoiskomponentit-segmentin kannattavuuden odotetaan kohenevan loppuvuoden 

aikana. Erikoiskomponenttien kysyntä oli jo ensimmäisen neljänneksen lopussa 

normaalilla tasolla.” 

 

TAMMI-MAALISKUUN 2011 TALOUDELLINEN KEHITYS 

 

Toimintaympäristö  

Cencorp toimii elektroniikka- ja energiateollisuuden sovellusaloilla. 

Maantieteellisiä päämarkkina-alueita ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Etelä-

Amerikka ja Aasia. Suurin osa maailman elektroniikkateollisuudesta, mukaan 

lukien matkapuhelinten valmistus, on keskittynyt Cencorpin erikoiskomponenttien 

valmistuksen kotimarkkina-alueelle Aasiaan.  

 

Laser- ja automaatiosovellusten kysyntä jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä 

neljänneksellä, ja kasvun arvioidaan jatkuvan, kun investointeja käynnistetään 

suhdannetilanteen kohentuessa. Tuotantoprosessien automatisoinnin tarvetta ja 

samalla automaatiotuotteiden kysyntää kasvattavat myös työvoimakustannusten 

nousu, erityisesti Kiinassa. Uusina mielenkiintoisina markkinoina Cencorp pitää 

energiateollisuuden, erityisesti uusiutuvan energian sovelluksia. 

 

Erikoiskomponenttien kysyntä on jatkunut  normaalina, vaikka kausiluonteisuus 

heikentääkin kysyntää yleisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myös 

näkymät ovat positiiviset, sillä markkinoiden kehittyminen seuraa yleistä 

suhdannekehitystä, erityisesti telekommunikaatioalan kehittymistä. Myös muiden 

Cencorpille tärkeiden markkinoiden, kuten RFID-lähettimien ja vastaanottimien 

sekä joustavien virtapiirien, kasvunäkymät ovat hyvät.  

 

Liikevaihto ja tulos 

Liikevaihto kasvoi 200 prosenttia 5,7 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa euroa). 

Liikevaihtoa kasvatti Face (Telecom) -liiketoiminnan liittäminen osaksi Cencorp-

konsernia sekä laserautomaatio- ja muiden automaatiolaitteiden kysynnän kasvu. 



 

Liiketulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Konsernin 

liiketulosta heikensi erityisesti Erikoiskomponentit-segmentin huono 

kannattavuus. Laser- ja automaatiosovellukset -segmentin liiketulos oli viime 

vuoden tasolla.  

 

Konsernin tulos ennen veroja oli -3,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). 

Kauden tulos oli -3,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). 

 

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

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

 

Kauden aikana saadut merkittävät tilaukset 

Cencorp ilmoitti tammikuussa tehneensä sopimuksen tuotantolinjan toimittamisesta 

elektroniikkateollisuudessa toimivalle eurooppalaiselle yritykselle. Kaupan arvo 

on noin 0,6 miljoonaa euroa. Maaliskuussa Cencorp ilmoitti sopineensa toisen 

tuotantolinjan toimittamisesta samalle yritykselle. Myös tämän kaupan arvo on 

noin 0,6 miljoonaa euroa. 

 

Cencorp ilmoitti helmikuussa tehneensä sopimuksen erikoiskomponenttien 

ladontakoneiden toimittamisesta elektroniikkateollisuudessa toimivalle 

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

toimitetaan kevään ja alkukesän aikana.  

 

Rahoitus  

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,5 miljoonaa euroa (-0,6 

miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 5,8 miljoonaa 

euroa (2,0 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa 

euroa (0,1 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoa). 

 

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 54,1 (18,3) prosenttia.  

Osakekohtainen oma pääoma oli 0,06 euroa (0,01 euroa). Katsauskauden päättyessä 

konsernin rahavarat olivat 3,3 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa) ja 

käyttämättömien vientilimiitti- ja factoringluottojen määrä oli 1,5 miljoonaa 

euroa.  

 

Nopeasti kasvava liikevaihto tulee kiristämään käyttöpääomatilannetta toisen 

neljänneksen aikana. Hallituksen näkemyksen mukaan tilanne korjaantuuu 

operatiivisen kassavirran paranemisen myötä loppuvuonna.   

 

Maaliskuussa 2011 toteutetussa osakeannissa Cencorpin pääomistaja Savcor Group 

konvertoi kaikki seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvät vieraan pääoman 

ehtoiset lainansa yhtiön osakkeiksi. Yhtiön hallitus arvioi yhtiön käytössä 

olevien rahoitusresurssien olevan riittävät seuraavan 12 kuukauden 

rahoitustarpeiden täyttämiseksi.   

 

Tuotekehitys 

Konsernin tuotekehitysmenot olivat tammi-maaliskuussa 0,5 miljoonaa euroa (0,2 

miljoonaa euroa) eli 8,0 (12,4) prosenttia liikevaihdosta.  

 

Investoinnit 

Investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa 

euroa). Suurimmat investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa koneisiin ja kalustoon 

ja 0,1 miljoonaa euroa kehittämismenoihin.  

 

Segmentti-informaatio 

Laser- ja automaatiosovellukset 



Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liikevaihto kasvoi 75 prosenttia 

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,4 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa euroa). 

Liikevaihtoa kasvattivat suhdannetilanteen piristymisestä johtunut 

laserautomaatio- ja muiden automaatiolaitteiden kysynnän kasvu sekä omien 

myyntiponnistusten lisääminen ja myyntiorganisaation merkittävä vahvistaminen. 

Segmentin osuus konsernin liikevaihdosta oli 58 prosenttia.   

 

Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liiketulos oli ensimmäisellä 

vuosineljänneksellä -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan 

projektiluonteisuudesta johtuen suurin osa viime vuoden lopussa ja tämän vuoden 

alussa tehdyistä uusista kaupoista tuloutuu vasta seuraavien neljännesten 

aikana, minkä odotetaan parantavan segmentin kannattavuutta merkittävästi.  

 

Erikoiskomponentit 

Face (Telecom) –liiketoiminnan tulos ja tase on yhdistelty Cencorpin 

konsernilukuihin 1.12.2010 alkaen. Erikoiskomponentit–segmentin liikevaihto 

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,4 miljoonaa euroa. Segmentin osuus 

konsernin liikevaihdosta oli 42 prosenttia. Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa.  

 

Liikevaihdon kehittymistä ja kannattavuutta heikensi muun muassa riippuvaisuus 

muutamasta merkittävästä asiakasprojektista, joissa myynti kehittyi 

epäsuotuisasti. Lisäksi tämän segmentin myynti painottuu Aasiaan, jossa 

kiinalainen uusivuosi ja vuoden vaihteessa täytetyt varastot hiljensivät 

kysyntää ennakoitua enemmän varsinkin kalliimman hintaluokan komponenteissa. 

Kiinteitä kustannuksia ei pystytty sopeuttamaan Kiinan tehtailla nopeaan 

kysynnän laskuun, mikä huononsi kannattavuutta edelleen. 

 

Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden ensimmäinen neljännes on 

yleensäkin hiljaisin Cencorpin erikoiskomponenttien myynnissä. Kysyntä vilkastui 

neljänneksen lopussa, ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Myös 

muut toimenpiteet Erikoiskomponentit-segmentin toiminnan tehostamiseksi ja 

kannattavuuden parantamiseksi ovat käynnissä. Näitä ovat muun muassa kasvavien 

ja kannattavien tuoteryhmien kartoitus, kiinteiden kustannusten karsinta sekä 

tuotannon entistä parempi optimointi tehtaiden kesken. 

 

HENKILÖSTÖ 

Konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 354 (77) henkilöä, 

joista 63 henkilöä työskenteli Suomessa, 279 henkilöä Kiinassa sekä 12 henkilöä 

muissa maissa yhteensä. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 

1,7 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).  

 

Konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Päivi Lehtovaara 

1.3.2011 alkaen. Talousjohtajana aikaisemmin toiminut Iikka Savisalo jatkaa 

Cencorpin hallituksen jäsenenä. Projektiliiketoimintajohtaja Simo Hietaniemi jää 

pois yhtiön palveluksesta 31.7.2011. Hietaniemi erosi Cencorpin johtoryhmän 

jäsenyydestä 1.2.2011 alkaen. Uuden henkilön hakuprosessi on käynnissä. 

 

OSAKKEET JA OMISTAJAT  

Maaliskuussa 2011 toteutuneessa osakeannissa merkityt uudet osakkeet eivät ole 

mukana alla mainituissa luvuissa, koska osakkeet rekisteröitiin 

kaupparekisteriin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 

vasta kauden päättymisen jälkeen. Cencorpin osakepääoma on 3 425 059,10 euroa ja 

maaliskuussa 2011 toteutetun osakeannin jälkeinen osakemäärä 342 161 270 

osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset 

oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa ei ollut kauden päättyessä yhtiön omia 

osakkeita. 

 



Yhtiöllä oli maaliskuun lopussa yhteensä 4 426 osakkeenomistajaa, ja osakkeista 

48,7 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman 

osakkeenomistajan hallussa oli 31.3.2011 yhteensä 90,5 prosenttia yhtiön 

osakkeista ja äänistä.  

 

Suurimmat omistajat 31.3.2011:   

   

 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 4,7 

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 1 854 737 0,6 

10. FT CAPITAL OY 1 707 140 0,5 

MUUT 29 309 451 9,5 

YHTEENSÄ 314 394 384 100,0 

 

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 

31.3.2011 yhteensä 235 896 649 osaketta, mikä oli noin 75 prosenttia yhtiön 

osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Mats Eriksson ei omistanut 

maaliskuun lopussa yhtiön osakkeita.  

 

Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli tammi-maaliskuussa 0,12 euron ja 0,20 euron 

välillä. Keskikurssi oli 0,15 euroa ja päätöskurssi maaliskuun lopussa 0,14 

euroa. Cencorpin osakkeen vaihto tammi-maaliskuussa oli 1,1 miljoonaa euroa ja 

7,3 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 47,9 

miljoonaa euroa.  

 

Yhtiön johdolle ei myönnetty kauden 1.1.-31.3.2011 aikana osakeoptioita. 

Yhtiöllä oli 31.3.2011 voimassaolevia kolmen eri sarjan osakeoptioita 

seuraavasti: 

 

-250 000 kappaletta 2006B-optioita, joiden merkintäaika on päättynyt 30.4.2011. 

Optiot ovat yhtiön entisen johdon ja Savcor Group Oy:n hallussa  

-1 801 400 kappaletta 2007A-optioita, joiden merkintäaika päättyy 30.9.2011. 

Optiot ovat Sampo Pankki Oyj:n hallussa. 

-8 931 000 kappaletta vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä optioita, 

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.  

 

OSAKEANTI 

Cencorp Oyj:n hallitus päätti 18.2.2011 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 

12.10.2010 antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa yhtiö tarjosi 

osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 33 094 145 uutta osaketta 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella. 

 



Merkintäetuoikeusannissa merkittiin ensisijaisten merkintöjen ja toissijaisten 

merkintöjen perusteella yhteensä 27 766 886 osaketta eli 84 prosenttia 

tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Cencorp keräsi osakeannilla yhteensä 

3 332 026 euroa uutta omaa pääomaa. Tähän summaan sisältyy myös yhtiön vieraan 

pääoman pienentyminen yhteensä 2 333 945 eurolla Savcor Group Oy:n kuitatessa 

merkintäetuoikeusannissa merkitsemiensä osakkeiden merkintähinnan sillä yhtiöltä 

olleita korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja korkosaatavia vastaan. 

Osakeantiin osallistui yhteensä 2 058 merkitsijää. 

 

Merkintäetuoikeusannin seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kasvoi  

27 766 886 kappaleella 342 161 270 osakkeeseen. Merkintähinta, 3 332 026 euroa, 

kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Merkintäetuoikeusannilla ei ole vaikutuksia yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan. 

 

Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, ja ne on otettu kaupankäynnin 

kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 

Yhtiökokous, joka pidettiin 28.4.2011, vahvisti tilikauden 2010 tilinpäätöksen. 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 

ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2010 päättyneen tilikauden 

tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille. Yhtiön hallituksessa tilikauden 

aikana toimineille henkilöille ja tilikauden aikana toimineille 

toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.  

 

Cencorp Oyj:n hallitukseen valittiin Hannu Savisalo, Matti Paasila, Ismo 

Rautiainen 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.  

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

”8§ Kutsu yhtiökokoukseen: Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava 

pörssitiedotteella ja yhtiön internet -sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta 

ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen 

yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivää. Hallituksen erikseen päättäessä kokouskutsu voidaan myös 

julkaista hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”  

 

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. 8.3.2011 – 24.3.2011 järjestetyssä 

merkintäetuoikeusannissa tehtyjen osakemerkintöjen perusteella valtuutuksesta 



käytettiin lisäksi 27 766 886 osaketta. Valtuutusta on tämän jälkeen jäljellä 

5 733 115 osaketta.  

 

Cencorpin varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2009 antamaa osakeantivaltuutusta  

10 000 000 Cencorpin uuteen osakkeeseen on jäljellä 1 069 000 osaketta. 

 

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 tämän osavuosikatsauksen kohdassa rahoitus.  

 

Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 

vuosikertomuksessa ja 25.10.2010 julkaistussa perusesitteessä ja  

sen arvopaperiliitteissä. 

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011 

Cencorp pitää markkinaohjeistuksensa ennallaan seuraavasti: 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 maaliskuun lopussa noin 7,4 miljoonaa euroa (1,5 

miljoonaa euroa) ja tämän osavuosikatsauksen julkistamishetkellä noin 6,5 

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. 

 



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, 9.5.2011 

 

Cencorp Oyj 

 

HALLITUS 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 
  (tilintarkastamaton) 

   

     

     1 000 EUR   1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010 

     Liikevaihto 
 

5 731 1 912 12 811 

Myytyjen suoritteiden hankintameno -6 248 -1 682 -10 349 

Bruttokate 
 

-517 230 2 461 

     Liiketoiminnan muut tuotot 49 28 278 

Tuotekehityskulut -460 -238 -761 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -499 -430 -2 031 

Hallinnon kulut -860 -507 -3 000 

Liiketoiminnan muut kulut -2 -8 -76 

     Liikevoitto 
 

-2 288 -924 -3 128 

     Rahoitustuotot 324 189 605 

Rahoituskulut -990 -66 -973 

     Tulos ennen veroja -2 954 -801 -3 496 

     Tuloverot 
 

-5 8 12 

     Tilikauden tulos -2 959 -793 -3 484 

     Tilikauden tuloksen jakautuminen 
   Emoyrityksen omistajille -2 959 -793 -3 484 

     Tulos/osake (laimennettu), eur -0,01 -0,01 -0,02 

Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,01 -0,01 -0,02 

     

     Muut laajan tuloksen erät 
   

     Muuntoerot 
 

-579 -122 -320 

Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 

     Tilikauden laaja tulos yhteensä -3 538 -915 -3 805 



     Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen 
   Emoryityksen omistajille -3 538 -915 -3 805 

     

     Konsernitase, IFRS 
   (tilintarkastamaton) 
   

     
     1 000 EUR   31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 

     VARAT 
    

     Pitkäaikaiset varat 
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 080 717 17 332 

Liikearvo 
 

2 967 2 967 2 967 

Muut aineettomat hyödykkeet 3 406 902 3 537 

Myytävissä olevat sijoitukset 10 10 10 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 22 463 4 596 23 845 

     Lyhytaikaiset varat 
    Vaihto-omaisuus 
 

4 942 2 480 4 940 

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 8 379 2 876 10 406 

Rahavarat 
 

3 252 207 1 647 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 16 572 5 563 16 994 

     Varat yhteensä 
 

39 035 10 159 40 839 

     

     OMA PÄÄOMA JA VELAT 
   

     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
   

     Osakepääoma 
 

3 425 3 425 3 425 

Muut rahastot 
 

43 344 18 432 40 012 

Muuntoerot 
 

-790 -12 -210 

Kertyneet voittovarat -25 091 -20 059 -22 082 

Oma pääoma yhteensä 20 888 1 786 21 145 

     Pitkäaikaiset velat 
    Pitkäaikaiset lainat 2 687 2 949 4 534 

Laskennalliset verovelat 61 100 70 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 748 3 049 4 604 

     Lyhytaikaiset velat 
    Lyhytaikaiset korolliset velat 5 186 2 555 5 905 

Ostovelat ja muut velat 10 109 2 721 9 136 

Lyhytaikaiset varaukset 104 47 49 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 15 399 5 324 15 090 

     



Velat yhteensä 
 

18 147 8 373 19 694 

     Oma pääoma ja velat yhteensä 39 035 10 159 40 839 

     

     Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 
    (tilintarkastamaton) 
    

      
      
1 000 EUR   1-3/2011 1-3/2010 

1-
12/2010 

      Liiketoiminnan rahavirta 
    Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja 
 

-2 959 -793 -3 484 

Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta       

 
Poistot ja arvonalentumiset  + 921 190 1 085 

 
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista  +/- 0 -4 24 

 
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)  +/- 395 -176 104 

 
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua  +/- 0 -2 22 

 
Rahoitustuotot ja -kulut  + 270 53 264 

 
Korkotuotot   - 0 0 0 

 
Verot   - 5 -8 -12 

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   -1 367 -739 -1 998 

      Käyttöpääoman muutos 
    

 
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 

 
-166 110 387 

 
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 

 
1 763 -206 -95 

 
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 

 
1 549 243 121 

Käyttöpääoman muutos   3 146 147 413 

      Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi 
    

 
Maksetut korot  - -88 -34 -314 

 
Saadut korot  + 1 0 47 

 
Muut rahoituserät  - -125 -9 15 

  Maksetut verot  - -83 0 0 

Rahoituserät ja verot 
 

-294 -43 -252 

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 
 

1 484 -635 -1 837 

      

      Investointien rahavirta 
    Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -536 -100 -1 201 

Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  + 0 16 10 

Myönnetyt lainat  - 0 0 0 

Lainasaamisten takaisinmaksut  + 0 341 1 042 

Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta  - 0 0 -2 504 

Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus  + 0 0 0 

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 
 

-536 257 -2 653 

      

      Rahoituksen rahavirta 
    



Osakeannista saadut maksut  + 998 0 5 268 

Pitkäaikaisten lainojen nostot  + 0 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - 0 0 0 

Lyhytaaikaisten lainojen nostot  + 2 388 3 377 14 052 

Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -2 616 -2 899 -13 289 

Maksetut osingot  - 0 0 0 

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 
 

770 478 6 030 

      

      RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 
 

1 718 99 1 540 

      Oman pääoman muutoslaskelma 
    (tilintarkastamaton) 

      

       

       

1 000 EUR 
Osakepääom

a 
Muut 

rahastot 
Muuntoer

o 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

31.12.2010 3 425 4 908 -210 35 104 -22 082 21 145 

Suunnattu anti 
   

3 332 
 

3 332 

Osakeannin 
vähennykset 

    
-41 -41 

Suorat kirjaukset 
voittovaroihin 

    
-10 -10 

Muuntoero, laaja 
tulos 

  
-579 

  
-579 

Kauden voitto/tappio 
    

-2 959 -2 959 

31.3.2011 3 425 4 908 -790 38 436 -25 091 20 888 

       

       

       

       

       

1 000 EUR 
Osakepääom

a 
Muut 

rahastot 
Muuntoer

o 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

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

Suunnattu anti 
     

0 
Muuntoero, laaja 
tulos 

  
-122 

  
-122 

Kauden voitto/tappio 
    

-793 -793 

31.3.2010 3 425 4 908 -12 13 524 -20 059 1 786 

       

       Segmentti-informaatio 
    (tilintarkastamaton) 
    



      

      Face (Telecom) –yritysjärjestely saatettiin päätökseen 30.11.2010, ja Cencorpin raportointirakenne muuttui. 
Cencorp raportoi vuoden 2011 kahden liiketoimintasegmentin mukaan. Liiketoimintasegmentit ovat Laser- ja 
automaatiosovellukset ja Erikoiskomponentit. Vuonna 2010 Face (Telecom) -yritysjärjestelyn toteuduttua 
raportoidaan Erikoiskomponentit liiketoimintasegmentti 1.12.2010 alkaen. 

1 000 EUR   1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010 

      Liikevaihto 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
3 352 1 912 11 089 

 
Erikoiskomponentit 

 
2 390 0 1 733 

 
Eliminoinnit 

 
-12 0 -12 

 
Yhteensä 

 
5 731 1 912 12 811 

Liikevoitto 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
-891 -924 -2 305 

 
Erikoiskomponentit 

 
-1 421 0 -16 

 
Eliminoinnit 

 
23 0 -807 

 
Yhteensä 

 
-2 288 -924 -3 128 

Tilikauden tulos 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
-1 148 -793 -2 888 

 
Erikoiskomponentit 

 
-1 842 0 -367 

 
Eliminoinnit 

 
31 0 -229 

 
Yhteensä 

 
-2 959 -793 -3 484 

Varat 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
31 578 10 159 31 678 

 
Erikoiskomponentit 

 
25 173 0 28 712 

 
Eliminoinnit 

 
-17 716 0 -19 551 

 
Yhteensä 

 
39 035 10 159 40 839 

Velat 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
9 950 8 373 10 379 

 
Erikoiskomponentit 

 
13 180 0 14 161 

 
Eliminoinnit 

 
-4 983 0 -4 845 

 
Yhteensä 

 
18 147 8 373 19 694 

Investoinnit 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
206 100 1 675 

 
Erikoiskomponentit 

 
273 0 56 

 
Eliminoinnit 

 
58 0 -530 

 
Yhteensä 

 
536 100 1 201 

Poistot 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
280 190 799 

 
Erikoiskomponentit 

 
641 0 226 

 
Eliminoinnit 

 
0 0 0 

 
Yhteensä 

 
921 190 1 024 

Arvonalentumiset 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
0 0 61 

 
Erikoiskomponentit 

 
0 0 0 

 
Eliminoinnit 

 
0 0 0 

 
Yhteensä 

 
0 0 61 

      



      Konsernin tunnusluvut 
   (tilintarkastamaton) 

   
    
    1 000 EUR 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010 

    Liikevaihto 5 731 1 912 12 811 

Liiketulos -2 288 -924 -3 128 

% liikevaihdosta -39,9 -48,3 -24,4 

Tulos ennen veroja -2 954 -801 -3 496 

% liikevaihdosta -51,5 -41,9 -27,3 

    Taseen loppusumma 39 035 10 159 40 839 

Omavaraisuusaste % 54,1 18,3 52,2 

Nettovelkaantumisaste % 22,1 257,4 41,6 

Bruttoinvestoinnit 497 100 1 806 

% liikevaihdosta 8,7 5,2 14,1 

Tutkimus- ja kehitysmenot 460 238 761 

% liikevaihdosta 8,0 12,4 5,9 

    Tilauskanta 7 356 1 535 6 013 

    Henkilöstö, keskimäärin 354 77 98 

Henkilöstö, kauden lopussa 345 69 371 

    Koroton vieras pääoma 10 109 2 721 9 136 

Korollinen vieras pääoma 7 873 5 504 10 440 

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

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

 Oma pääoma/osake 0,06 0,01 0,07 

 Ylin kurssi 0,20 0,19 0,19 

 Alin kurssi 0,12 0,14 0,10 

 Keskikurssi 0,15 0,17 0,14 

 Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,14 0,17 0,15 

 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 47,9 23,4 47,2 

    

    Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
   

    Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100   

 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

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

 
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100 

 
Oma pääoma + vähemmistöosuus  

 

    Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle 



 
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu 

 
lukumäärä 

  

    Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 

 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 

 
tilinpäätöspäivänä 

 Vastuusitoumukset 
   (tilintarkastamaton) 

   
    
    1 000 EUR 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 

    Rahoituslaitoslainat 5 281 943 5 424 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 12 691 

 Annetut kiinteistökiinnitykset 4 747 0 5 006 

 Talletukset 537 0 567 

    Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 1 037 1 019 1 355 

 Myyntisaamiset vakuutena 1 686 1 346 1 720 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 12 691 

    Leasingvastuut 
    Seuraavana vuonna erääntyvät  21 58 28 

 Myöhemmin erääntyvät 3 24 5 

    Vuokravastuut 
    Seuraavana vuonna erääntyvät  741 211 783 

 Myöhemmin erääntyvät 4 718 480 5 071 

    

    

     

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Mats Eriksson, p. 0400 358 982 

 

Cencorpin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 julkaistaan 15.8.2011.  


