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Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 

LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI 

YHTEENVETO 

-Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei 

mainita. 

-Joulukuussa 2010 toteutetun yritysjärjestelyn johdosta Face (Telecom) -

liiketoiminnan eli nykyisen Erikoiskomponentit-segmentin tulos ja tase on 

yhdistelty Cencorpin kaikkiin konsernilukuihin 1.12.2010 alkaen.  

-Kun vertaillaan koko konsernin lukuja ja Erikoiskomponentit-segmentin lukuja 

vuoden 2010 lukuihin on otettava huomioon, että vuoden 2010 luvut sisältävät 

Face (Telecom) -liiketoiminnan luvut vain joulukuun 2010 osalta.  

-Laser- ja automaatiosovellukset -segmentin luvut vuosilta 2011 ja 2010 ovat 

vertailukelpoisia.  

Loka-joulukuu 2011 

-Cencorp-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 

18 prosenttia ja oli 6,6 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa). 

-Käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa) 

-Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). 

-Konsernin tulos ennen veroja oli -1,9 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa 

euroa). 

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

-Laser- ja automaatiosovellukset -segmentin liikevaihto pieneni 29 prosenttia 

2,7 miljoonaan euroon (3,8 miljoonaa euroa), ja liiketulos oli -1,3 miljoonaa 

euroa (-0,1 miljoonaa euroa). 

-Erikoiskomponentit-segmentin liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa (1,7 

miljoonaa euroa joulukuussa 2010) ja liiketulos -0,8 miljoonaa euroa (-0,02 

miljoonaa euroa joulukuussa 2010). 

Tammi-joulukuu 2011 

-Cencorp-konsernin liikevaihto kasvoi 107 prosenttia 26,5 miljoonaan euroon 

(12,8 miljoonaa euroa). 

-Tilauskanta vuoden lopussa oli noin 2,8 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa 

euroa). 

-Käyttökate oli -3,1 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). 

-Liiketulos oli -7,0 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa). 

-Konsernin tulos ennen veroja oli -7,5 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa 

euroa). 

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

-Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 51,2 prosenttia (52,2 %). 

-Laser- ja automaatiosovellukset -segmentin liikevaihto kasvoi 36 prosenttia 

15,1 miljoonaan euroon (11,1 miljoonaa euroa), ja liiketulos oli -2,5 

miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). 



-Erikoiskomponentit-segmentin liikevaihto oli 11,4 miljoonaa euroa (1,7 

miljoonaa euroa joulukuussa 2010) ja liiketulos -4,5 miljoonaa euroa (-0,02 

miljoonaa euroa joulukuussa 2010). 

-Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneen tilikauden 

tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta. 

Näkymät vuodelle 2012 

Huolimatta epävarmasta suhdannetilanteesta Cencorp arvioi yhtiön liikevaihdon 

kasvavan vuoteen 2011  verrattuna ja koko vuoden käyttökatteen arvioidaan 

olevan positiivinen edellyttäen, että toimintaympäristö ja tämänhetkiset 

suhdannenäkymät eivät olennaisesti muutu.  

TOIMITUSJOHTAJA MATS ERIKSSON: 

”Liikevaihtomme yli kaksinkertaistui vuoden 2011 aikana, joskin pääosa 

kasvusta tuli Face-liiketoiminnan yhdistämisestä Cencorp-konserniin. 

Segmenttien liikevaihdon kehitys oli kaksijakoista vuoden aikana. Vuoden 

ensimmäisellä puoliskolla laserautomaatioratkaisujen ja muiden 

automaatiotuotteiden kysyntä kasvoi erityisesti Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa. Hyvä markkinatilanne ja omat myyntiponnistelujemme kasvattivat 

liikevaihtoa selvästi. Samaan aikaan erikoiskomponenttien kysyntää 

hiljensivät riippuvaisuus epäsuotuisasti kehittyneistä asiakasprojekteista, 

vuoden vaihteessa täytetyt varastot sekä muutokset matkapuhelinalan 

kilpailutilanteessa. Vuoden toisella puoliskolla maailmantalouden epävarmuus 

lisääntyi ja investointeja siirrettiin eteenpäin, mikä vähensi laser- ja 

automaatiolaitteiden kysyntää. Sen sijaan erikoiskomponenttien kysyntä kasvoi 

selvästi loppuvuotta kohti. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tämän segmentin 

liikevaihto oli noin kolmanneksen suurempi kuin vuoden kolmannella 

neljänneksellä. 

Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuutemme heikkeni selvästi 

vuositasolla. Kannattavuutta rasittivat ongelmat Erikoiskomponentit-

segmentissä erityisesti matkapuhelinalaan liittyvissä tuoteryhmissä. Laser- 

ja automaatiosovellukset -segmentissä liikevaihdon pieneneminen loppuvuonna 

käänsi parempaan suuntaan kehittyneen kannattavuuden uudestaan laskuun vuoden 

toisella puoliskolla. 

Konsernin kannattavuuden parantamiseksi toimintaa on tehostettu ja kiinteitä 

kustannuksia karsittu muun muassa keskittämällä tuotantoa ja sopeuttamalla 

sitä kysyntään. Erikoiskomponentit-segmentissä työ kannattavimpien ja 

kasvavimpien tuoteryhmien löytämiseksi on käynnissä.  

Vaikka vuosi ei ollut erityisen hyvä, olen tyytyväinen uuteen 

aluevaltaukseemme: teimme vuoden 2012 alussa merkittävän monivuotisen 

sopimuksen joustavien virtapiirien toimittamisesta uusiutuvan energian alalla 

toimivalle asiakkaalle. Koetoimitukset ovat jo käynnistyneet. Uskon, että 

pystymme kasvattamaan molempien segmenttiemme myyntiä tällä kasvavalla 

alalla.  

Tärkein tavoitteemme on kuitenkin kannattavuuden parantaminen vuoden 2012 

aikana. Kehitämme myös palvelukonseptiamme entistä proaktiivisemmaksi ja 

parannamme huolto- ja varaosapalvelutarjontaamme. Vaikka vuoden 2012 



suhdannetilanne on epäselvä, otamme tänä vuonna Laser- ja 

automaatiosovellukset -segmentissä painopistealueeksi kasvun Aasian 

markkinoilla, jossa palkkojen nousu suosii automaatiokehitystä.” 

YLEISTÄ 

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –

standardia. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 

Katsauskauden tapahtumista löytyy enemmän tietoa pörssitiedotteista, jotka on 

julkaistu Cencorpin internet-sivuilla 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 Cencopin konsernilukuihin 

1.12.2010 alkaen. Cencorp raportoi kahden liiketoimintasegmentin mukaan 

vuodelta 2010.  

Liiketoimintasegmentit ovat Laser- ja automaatiosovellukset ja 

Erikoiskomponentit. Laser- ja automaatiosovellukset –segmentti muodostuu 

Cencorpin aikaisemmasta liiketoiminnasta ja Erikoiskomponentit-segmentti Face 

-yritysjärjestelyn kautta hankitusta liiketoiminnasta. 

LOKA-JOULUKUUN 2011 TALOUDELLINEN KEHITYS 

Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 6,6 miljoonaan euroon (5,5 miljoonaa euroa). 

Liikevaihtoa kasvatti lähinnä Face (Telecom) –liiketoiminnan eli nykyisen 

Erikoiskomponentit-segmentin liittäminen osaksi Cencorp-konsernia sekä tämän 

segmentin liikevaihdon myönteinen kehitys vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

Sen sijaan laser- ja automaatiolaitteiden kysyntä heikkeni sekä viime vuoden 

vastaavaan aikaan että vuoden 2011 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. 

Segmentin liikevaihtoa pienensi maailmantalouden epävarmuudesta johtuva 

investointien siirtyminen. 

Käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Liiketulos vuoden 

viimeisellä neljänneksellä oli -2,1 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). 

Liiketulosta rasitti molempien liiketoimintasegmenttien kannattavuuden 

heikkeneminen. Konsernin poistot ovat myös kasvaneet merkittävästi sen 

jälkeen, kun Kiinassa toimiva Face (Teleceom) -liiketoiminta eli nykyinen 

Erikoiskomponentit-segmentti liitettiin joulukuussa 2010 osaksi Cencorpia. 

Konsernin tulos ennen veroja oli -1,9 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). 

Kauden tulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). 

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

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

 



TILIKAUSI 2011 

Toimintaympäristö 2011 

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. 

Laser- ja automaatiolaitteiden markkinoilla vuosi oli kaksijakoinen. 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Cencorpin valmistamien laser- ja 

automaatiotuotteiden kaltaisten investointihyödykkeiden kysyntä kasvoi hyvän 

suhdannetilanteen johdosta. Vuoden toisella puoliskolla maailmantalouden 

epävarmuus lisääntyi, ja laser- ja automaatiolaitteiden kysyntä väheni 

voimakkaasti erityisesti Euroopassa ja USA:ssa. Myös huoltopalvelun ja 

varaosien kysyntä väheni merkittävästi. 

Erikoiskomponenttien kysyntä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä alan 

kausiluonteisuuden johdosta heikkoa. Toisella neljänneksellä kysyntä palautui 

normaaliksi, vaikka matkapuhelinmarkkinoiden kilpailutilanteessa ja 

toimijoiden markkinaosuuksissa tapahtuneet muutokset muuttivatkin 

kysyntätilannetta ja vaikeuttivat ennustettavuutta. Vuoden jälkimmäisellä 

puoliskolla kysyntä kuitenkin kasvoi erityisesti matkapuhelinsektorilla. 

Uusiutuvan energian sovellusten markkinat kasvoivat edelleen, vaikka niiden 

osuus kaikista energiasovellusten markkinoista onkin vielä vähäinen. Cencorp 

on vahvistanut asemiaan näillä markkinoilla.   

Kilpailutilanne 

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 markkinoilla 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. Näkymät 



ovat hyvät erityisesti Pohjois-Amerikassa. Tuotantoprosessien automatisoinnin 

tarvetta ja samalla automaatiotuotteiden kysyntää kasvattavat myös 

työvoimakustannusten nousu, erityisesti Kiinassa. Työvoimakustannukset ovat 

kasvaneet Kiinassa teollisilla alueilla kymmeniä prosentteja viime vuosien 

aikana, ja kehityksen arvioidaan jatkuvan samanlaisena myös tulevina vuosina. 

Erikoiskomponenttituotannon riippuvuus telekommunikaatioalan markkinoista 

väheni merkittävästi vuonna 2011, ja saman kehityksen uskotaan jatkuvan 

vuonna 2012. Cencorpille tärkeiden joustavien virtapiirien, muun muassa RFID-

antennien, kasvunäkymät ovat hyvät. 

Uusina mielenkiintoisina markkinoina Cencorp pitää energiateollisuuden, 

erityisesti uusiutuvan energian sovelluksia. Markkinat ovat vielä 

kehitysvaiheessa, mutta niiden uskotaan kasvavan lähivuosina. Cencorp pystyy 

tarjoamaan ratkaisuja tälle teollisuuden alalle sekä yhtiön laser- ja 

automaatiosovelluksista että erikoiskomponenttituotevalikoimastaan. 

Liikevaihto ja tulos 

Konsernin liikevaihto oli 26,5 miljoonaa euroa(12,8 miljoonaa euroa). 

Liikevaihtoa kasvatti Face-liiketoiminnan eli nykyisen Erikoiskomponentit-

segmentin liittäminen osaksi Cencorp-konsernia. Myös laser- ja muiden 

automaatiolaitteiden kysyntä kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä 

kasvatti liikevaihtoa vuoden kolmannelle neljännekselle asti. Cencorp on myös 

vuoden aikana lisännyt merkittävästi omia myyntiponnistuksiaan ja vahvistanut 

myyntiorganisaatiotaan. 

Käyttökate oli -3,1 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). Konsernin 

liiketulos oli -7,0 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa). Konsernin poistot 

ovat kasvaneet merkittävästi sen jälkeen, kun Kiinassa toimiva Face 

(Teleceom) -liiketoiminta eli nykyinen Erikoiskomponentit-segmentti 

liitettiin joulukuussa 2010 osaksi Cencorpia. Liiketulosta heikensi myös 

Erikoiskomponentit-segmentin huono kannattavuus. Laser- ja 

automaatiosovellukset -segmentin liiketulos oli edelleen negatiivinen, vaikka 

kannattavuus jonkin verran paranikin vuositasolla.  

Konsernin tulos ennen veroja oli -7,5 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa). 

Kauden tulos -7,5 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa). 

Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,02 euroa) ja laimennettu 

osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,02 euroa). 

Kauden aikana saadut merkittävät tilaukset 

Cencorp ilmoitti tammikuussa 2011 tehneensä sopimuksen tuotantolinjan 

toimittamisesta elektroniikkateollisuudessa toimivalle eurooppalaiselle 

yritykselle. Maaliskuussa Cencorp ilmoitti sopineensa toisen tuotantolinjan 

toimittamisesta samalle yritykselle. Molempien kauppojen arvo oli noin 0,6 

miljoonaa euroa. Kolmas kauppa saman asiakkaan kanssa samanlaisesta linjasta 

allekirjoitettiin helmikuussa 2012.  



Cencorp ilmoitti helmikuussa 2011 tehneensä sopimuksen erikoiskomponenttien 

ladontakoneiden toimittamisesta elektroniikkateollisuudessa toimivalle 

eurooppalaiselle yritykselle. Kaupan arvo oli yli 1,7 miljoonaa euroa.  

Rahoitus  

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,9 miljoonaa euroa (-1,8 

miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat vuoden lopussa 6,4 miljoonaa euroa 

(7,8 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa 

(0,4 miljoonaa euroa). 

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 51,2 prosenttia (52,2 %) ja 

osakekohtainen oma pääoma oli 0,05 euroa (0,07 euroa). Katsauskauden 

päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa 

euroa) ja käyttämättömien vientilimiitti-, pankkitakauslimiitti- ja 

factoringluottojen määrä oli 1,1 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).  

Rahoitussopimusneuvottelut Sampo Pankki Oyj:n kanssa saatiin positiiviseen 

päätökseen tammikuussa 2011. Rahoitussopimus säilyi kaikilta ehdoiltaan 

muuttumattomana. 

Cencorp sopi kesäkuussa 2011 Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiön AC Finance 

BV:n kanssa miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina-aikaa jatkettiin 

vuoden vaihteessa joulukuun 2011 lopusta 31.1.2012 asti. Tammikuun 2012 

lopussa Cencorp ja AC Finance BV sopivat jatkavansa laina-aikaa 30.6.2012 

saakka. 

Savcor Group Oy ja Cencorp sopivat kesäkuussa 2011 Savcor Group Oy:n 

Cencorpille vuonna 2009 antaman ja 25.5.2010 oman pääoman ehtoiseksi 

vaihtovelkakirjalainaksi muutetun noin 1,2 miljoonan euron lainan eräpäivän 

siirtämisestä kesäkuun 2011 lopusta vuoden 2011 loppuun. Cencorp on sopinut 

Savcor Group Oy:n kanssa laina-ajan jatkamisesta 30.6.2012 asti. 

Cencorp vastaanotti joulukuussa 2011 australialaiselta Savcor Group Ltd:ltä 

ilmoituksen, että noin 560 000 euron Face (Telecom) -yrityskaupan 

maksamattoman kauppahintaosuuden eräpäivä siirretään maaliskuun 2012 loppuun.  

Cencorpin kiinalainen tytäryhtiö Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd 

on neuvotellut kiinteistösijoittajien kanssa Pekingin tehdasrakennuksen 

myynnistä ja takaisinvuokrauksesta. Kauppa ei ole vielä toteutunut, mutta 

yhtiö uskoo sen toteutuvan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Kauppahinnalla on tarkoitus maksaa pois 33 miljoonan renmimbin eli noin 4,0 

miljoonan euron laina kiinalaiselle Bank of China -pankille. Lainasta noin 13 

miljoonaa renmimbiä eli noin 1,6 miljoonaa euroa erääntyi 31.12.2011 ja noin 

15 miljoonaa renmimbiä eli noin 1,8 miljoonaa euroa erääntyy marraskuussa 

2012. Neuvottelut Bank of Chinan kanssa jatkuvat myös lainan lyhennysohjelman 

muuttamisesta. 

Yhtiön rahoitusasema tulee käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan 

edelleen tiukka. Cencorpin johdolla olevan käsityksen mukaan Cencorpin 

käyttöpääoma ei ole riittävä seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ajaksi. 

Cencorpilla on lainoja, jotka erääntyvät seuraavan kahdentoista (12) 



kuukauden aikana. Yhtiö onkin edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi 

aloittanut keskustelut merkittävimpien rahoittajiensa ja omistajiensa kanssa 

toimenpiteistä rahoitustilanteen vahvistamiseksi siihen asti, kunnes yhtiön 

kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi. Cencorp uskoo näillä 

toimenpiteillä varmistavansa käyttöpääoman riittävyyden seuraavan 

kahdentoista (12) kuukauden ajaksi. 

Cencorpin 30.1.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa 

hallitukselle antivaltuutuksen 100 000 000 uuteen osakkeeseen. Valtuutus 

antaa hallitukselle mahdollisuuden toimia tarvittaessa nopeasti muun muassa 

investointien rahoittamiseksi ja käyttöpääoman lisäämiseksi oman pääoman 

ehtoisilla järjestelyillä. 

Tuotekehitys 

Konsernin tuotekehityskulut olivat tilikaudella 1,6 miljoonaa euroa (0,8 

miljoonaa euroa) eli 6,2 (5,9) prosenttia liikevaihdosta. 

Cencorp esitteli vuonna 2011 täysin uuden lineaariservomoottoreihin 

perustuvan 1300 BR –tuotteen, jota käytetään piirikorttien irrottamiseen 

paneelista. Laite kykenee edeltäjäänsä nopeampaan in line –tuotantoon ja 

lisää siten asiakkaiden kapasiteettia. Cencorp on myös esitellyt 

lineaariservomoottoriversion vuonna 2010 lanseeratusta 1300 SR -

depanelointilaitteesta, joka on edeltäjäänsä kilpailukykyisempi ja vastaa 

asiakkaiden vaatimuksiin nopeammista, hiljaisemmista ja huoltovapaammista 

laitteista. Yhtiö on kehittänyt edelleen Cencorp iSolutions -

tuotannonohjausjärjestelmää, jolla voidaan tuotannon ohjaamisen lisäksi 

kerätä tietoa järjestelmien toiminnasta. 

Investoinnit 

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa 

euroa). Suurimmat investoinnit olivat 0,4 miljoonaa koneisiin ja kalustoon ja 

0,6 miljoonaa kehittämismenoihin. 

Segmentti-informaatio 

Laser- ja automaatiosovellukset 

Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liikevaihto vuoden 2011 

viimeisellä neljänneksellä oli 2,7 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa). 

Liikevaihtoa pienensi maailmantalouden epävarmuus, joka siirsi investointeja 

ja heikensi laser- ja automaatiolaitteiden kysyntää. 

Koko vuoden liikevaihto Laser- ja automaatiosovellukset –segmentissä kasvoi 

36 prosenttia 15,1 miljoonaan euroon (11,1 miljoonaa euroa). Kasvu johtui 

ensimmäisen vuosipuoliskon hyvästä myynnistä, kun taas vuoden viimeisellä 

neljänneksellä kysyntä supistui huomattavasti. Yksikön osuus konsernin 

liikevaihdosta oli 57 prosenttia. 

Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liiketulos oli viimeisellä 

vuosineljänneksellä -1,3 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Koko 

tilikauden liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). 

Liiketulosta heikensivät alkuvuonna strategian mukaisen alihankintaverkoston 



ylösajo sekä huono liikevaihdon kehitys loppuvuonna. Vuoteen sisältyy 

kuitenkin kuukausia, jolloin kannattavuus liiketuloksella mitattuna oli 

voitollinen. 

Erikoiskomponentit 

Face (Telecom) –liiketoiminnan eli nykyisen Erikoiskomponentit-segmentin 

tulos ja tase yhdisteltiin Cencopin konsernilukuihin 1.12.2010 alkaen. 

Vertailuluvut sisältävät siis vain joulukuun 2010 luvut.  

Erikoiskomponentit–segmentin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä 

oli 3,8 miljoonaa euroa ja koko vuonna 11,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa 

euroa joulukuussa 2010). Liikevaihto kasvoi jokaisella vuosineljänneksellä ja 

kehittyi erityisen myönteisesti loka-joulukuussa. Nousu johtuu osin 

liiketoiminnan kausiluonteisuudesta mutta myös omista myyntiponnisteluista. 

Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli 43 prosenttia. 

Segmentin liiketulos oli vuoden viimeisellä neljänneksellä -0,8 miljoonaa 

euroa ja koko vuonna -4,5 miljoonaa euroa (-0,02 miljoonaa euroa joulukuussa 

2010). Liiketulosta heikensi huono liikevaihdon kehitys alkuvuonna, joka 

johtui suurimman asiakkaan kysynnän vähenemisestä. Viimeisellä 

vuosineljänneksellä liiketulos parani hieman, vaikka oli edelleen 

tappiollinen. 

Erikoiskomponentit-segmentti on aiemmin ollut hyvin riippuvainen yhden 

telekommunikaatioalan asiakkaan tarpeista. Vuonna 2011 yhtiö onnistui 

laajentamaan asiakaskuntaansa telekommunikaatioalan lisäksi erityisesti 

uusiutuvan energian tekniikoiden alalla. 

Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 336 (98) 

henkilöä, joista 60 henkilöä työskenteli Suomessa ja 264 henkilöä Kiinassa 

sekä 12 henkilöä muissa maissa yhteensä. Katsauskaudella palkka- ja 

palkkiokulut olivat yhteensä 6,5 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa). 

Cencorp Oyj:n toimitusjohtajana katsauskauden aikana toimi Mats Eriksson. 

Muut johtoryhmän jäsenet 31.12.2011 olivat myynti- ja markkinointijohtaja 

Anssi Jansson (29.2.2012 asti), laserliiketoiminnan kehitysjohtaja Jari 

Ketoluoto, asiakaspalvelujohtaja Petri Kivelä, talousjohtaja Päivi Lehtovaara 

(31.1.2012 asti), Face (Telecom) -liiketoimintojen johtaja Sami Lindfors ja 

tuotekehitysjohtaja Henrikki Pantsar. Cencorpin projektiliiketoimintajohtaja 

Simo Hietaniemi jäi pois yhtiön palveluksesta 31.7.2011. Konsernin uudeksi 

talousjohtajaksi nimitettiin 1.2.2012 alkaen Iikka Savisalo. 

Syyskuussa aloitetuissa yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin Cencorpin 

Suomen henkilöstön lomautuksesta tuotannollisilla ja taloudellisilla 

perusteilla porrastetusti keskimäärin seitsemäksi päiväksi 

kalenterikuukaudessa alkaen 3.10.2011. Lomautukset päätettiin lopettaa 

tammikuussa 2012, koska erityisesti Pohjois-Amerikan markkinat ovat 

piristymässä. Cencorp olettaa konsernin tilauskannan kehittyvän 

positiivisesti lähikuukausina. Yhtiö haluaa myös lisätä panostuksiaan 

tuotekehitykseen erityisesti uusiutuvien energiatekniikoiden alueilla. 



Osakkeet ja omistajat 

Cencorpin osakepääoma on 3 425 059,10 euroa. Osakemäärä on 342 161 270 

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 4 425 osakkeenomistajaa, ja osakkeista 

45,1 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman 

osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2011 yhteensä 90,1 prosenttia yhtiön 

osakkeista ja äänistä. 

Suurimmat omistajat tilikauden päättyessä: 

 

 Osakkeita Ääniä 

1. SAVCOR GROUP LIMITED 133 333 333 39,0 

2. SAVCOR GROUP OY 119 235 078 34,8 

3. AC INVEST BV 17 499 999 5,1 

4. KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA 16 394 735 4,8 

5. TILITOIMISTO CAPITAL OY 11 000 000 3,2 

6. PAASILA MATTI  2 777 777 0,8 

7. JOKELA MARKKU 2 287 519 0,7 

8. TIMMERBACKA HANNU 2 222 222 0,6 

9. TUOHI & PAALU OY 2 050 000 0,6 

10. PARPOLA VILLE 1 478 759 0,4 

MUUT 33 881 848 10,0 

YHTEENSÄ 342 161 270 100,0 

 

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 

31.12.2011 yhteensä 270 068 410 osaketta, mikä oli noin 79 prosenttia yhtiön 

osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Mats Eriksson ei omistanut 

vuoden lopussa yhtiön osakkeita. 

Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli vuoden aikana 0,07 euron ja 0,20 euron 

euron välillä. Keskikurssi oli 0,12 euroa ja päätöskurssi vuoden lopussa 0,09 

euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli 2,0 miljoonaa euroa ja 16,7 miljoonaa 

osaketta. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 30,8 miljoonaa euroa. 



Yhtiön johdolle ei myönnetty tilikauden 1.1.2011-31.12.2011 aikana 

osakeoptioita. Yhtiöllä oli 31.12.2011 vaihtovelkakirjalaina I/2010:een 

liittyviä optioita 8 931 000 kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 

25.5.2015. Vaihtovelkakirjalaina I/2010:aan liittyvät optiot ovat Savcor 

Group Oy:n hallussa. 

Vuoden 2006B-optioiden, joita on 250 000 kappaletta, merkintäaika päättyi 

30.4.2011. Vuoden 2007A-optioita on 1 801 400 kappaletta, ja niiden 

merkintäaika päättyi 30.9.2011. 2006C-sarjan optioita ei ole jaettu, vaan ne 

ovat edelleen jakamattomina Cencorp–konsernin hallussa. 

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. 

Helmi-maaliskuussa toteutetussa 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. Merkintähinta, 3 332 

026 euroa, kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon. 

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 

Cencorpin varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2009 antamaa osakeantivaltuutusta  

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

Cencorpin 30.1.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa 

hallitukselle antivaltuutuksen 100 000 000 uuteen osakkeeseen.  

Cencorpin tietoon tulleet syytteet 

Cencorpin heinäkuussa 2011 saamien tietojen mukaan syyttäjä on päättänyt 

syyttää eräitä yhtiön entisiä työntekijöitä, entistä toimitusjohtajaa ja 

entisiä hallituksen jäseniä tiedottamisrikoksesta ja/tai sisäpiirintiedon 

väärinkäytöstä. Tiedottamisrikosta koskevan syytteen mukainen tekoaika 

ajoittuu elokuun 2005 ja elokuun 2006 välille. Kaikki epäillyt ovat 

kiistäneet heihin kohdistuvat rikosepäilyt ja syytteet. Syytetyt henkilöt 

eivät ole enää Cencorpin palveluksessa tai hallintoelimissä. Cencorp ei ole 

asiassa asianosaisen asemassa.  

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.  

Yhtiön rahoitukseen ja käyttöpääoman riittävyyteen sisältyy riskejä, joita on 

käsitelty tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa rahoitus. Kuten 

kohdassa rahoitus on todettu yhtiöllä on 31.12.2011 erääntyneitä lainoja Bank 

of Chinalle noin 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi noin 1,8 miljoonaa euroa 

erääntyy Bank of Chinalle marraskuussa 2012. Neuvottelut Bank of Chinan 

kanssa jatkuvat. 

Toimialan suhdanteista riippuvan, vaikean ennustettavuuden vuoksi suurimmat 

liiketoimintaan  liittyvät 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. 

Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 

vuosikertomuksessa ja 25.10.2010 julkaistussa perusesitteessä ja sen 

liitteissä. 

Hallintoperiaatteet 

Cencorpin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- 

ja ohjausjärjestelmästä 17.2.2012. 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 2012 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 

Cencorp teki tammikuussa 2012 merkittävän raamisopimuksen joustavien 

virtapiirien toimittamisesta uusiutuvan energian sovelluksiin. Sopimuksen 

arvo saattaa nousta yli 50 miljoonaan euroon kolmen vuoden aikana. 

Raamisopimuksessa osapuolet ovat sopineet kaupan ehdoista ja ostajaa 

sitomattomista tuotantomääräarvioista vuosille 2012-2014. 

Cencorp Oyj:n 30.1.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 

hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä 

enintään 100 000 000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista 

osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 

ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, 

enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Cencorp sopi kesäkuussa 2011 Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiön AC Finance 

BV:n kanssa miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina-aikaa jatkettiin 

vuoden vaihteessa joulukuun 2011 lopusta 31.1.2012 asti, ja tammikuussa 2012 

laina-aikaa jatkettiin 30.6.2012 saakka.  

Cencorpin kiinalainen tytäryhtiö Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd 

on neuvotellut kiinteistösijoittajien kanssa Pekingin tehdasrakennuksen 



myynnistä ja takaisinvuokrauksesta. Kauppa ei ole vielä toteutunut, mutta 

yhtiö uskoo sen toteutuvan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.  

Cencorpin hallituksen varapuheenjohtaja Matti Paasila ilmoitti 2.2.2012 

eroavansa yhtiön hallituksesta henkilökohtaisten syiden johdosta. Uudeksi 

varapuheenjohtajaksi valittiin KTM, eMBA Ismo Rautiainen (s. 1952). 

Rautiainen on ollut Cencorpin hallituksen jäsen lokakuusta 2010 alkaen. 

Cencorpin hallitus jatkaa toistaiseksi kolmijäsenisenä varsinaiseen 

yhtiökokoukseen asti, joka pidetään 19.4.2012.  

Cencorp teki helmikuun alussa sopimuksen tuotantolinjan toimittamisesta 

elektroniikkateollisuudessa toimivalle eurooppalaiselle yritykselle. Samalle 

yritykselle on toimitettu kaksi samantyyppistä tuotantolinjaa vuoden 2011 

aikana. Nyt solmitun kaupan arvo on 0,7 miljoonaa euroa.  

Hallituksen esitys voitonjaoksi 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneen tilikauden 

tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta. 

Näkymät vuodelle 2012 

Maailmanmarkkinoilla vallitsevat suhdanteet vaikuttavat merkittävästi laser- 

ja automaatiolaitteiden kysyntään. Vaikka vuosi on alkanut varovaisen 

myönteisessä markkinatilanteessa, on suhdanteiden säilyminen positiivisena 

läpi vuoden epävarmaa. Erikoiskomponenttien kysyntään vaikuttaa merkittävästi 

Cencorpin  23.1.2012 tiedottaman, uusiutuvaan energiaan liittyvän 

raamisopimuksen mukaisten toimitusten massatuotantovaiheen alkamisen 

ajankohta. Sopimuksen arvo saattaa nousta yli 50 miljoonaan euroon kolmen 

vuoden aikana. Raamisopimuksessa osapuolet ovat sopineet kaupan ehdoista ja 

ostajaa sitomattomista tuotantomääräarvioista vuosille 2012-2014. Myös 

yleinen matkapuhelinalalla meneillään oleva murros voi vaikuttaa 

positiivisesti Cencorpin valmistamien erikoiskomponenttien kysyntään. 

Huolimatta yllämainituista epävarmuuksista Cencorp arvioi yhtiön liikevaihdon 

kasvavan vuoteen 2011 verrattuna ja koko vuoden käyttökatteen arvioidaan 

olevan positiivinen edellyttäen, että toimintaympäristö ja tämänhetkiset 

suhdannenäkymät eivät olennaisesti muutu.  

Mikkelissä, 17.2.2012 

Cencorp Oyj 

 

HALLITUS 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 
   (tilintarkastamaton) 

    

      

      
1 000 EUR   10-12/2011 

10-
12/2010 1-12/2011 

1-
12/2010 



      Liikevaihto 
 

6 552 5 532 26 465 12 811 

Myytyjen suoritteiden hankintameno -6 656 -4 440 -25 977 -10 349 

Bruttokate 
 

-104 1 092 488 2 461 

      Liiketoiminnan muut tuotot 108 213 243 278 

Tuotekehityskulut -377 -283 -1 642 -761 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -713 -742 -2 335 -2 031 

Hallinnon kulut -856 -1 162 -3 607 -3 000 

Liiketoiminnan muut kulut -139 -40 -160 -76 

      Liikevoitto 
 

-2 081 -922 -7 014 -3 128 

      Rahoitustuotot 418 154 1 701 605 

Rahoituskulut -263 -412 -2 197 -973 

      Tulos ennen veroja -1 926 -1 181 -7 510 -3 496 

      Tuloverot 
 

37 -13 -6 12 

      Tilikauden tulos -1 889 -1 194 -7 516 -3 484 

      Tilikauden tuloksen jakautuminen 
    Emoyrityksen omistajille -1 889 -1 194 -7 516 -3 484 

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

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

      

      Muut laajan tuloksen erät 
    

      Muuntoerot 
 

563 -226 794 -320 

Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 0 

      Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 326 -1 420 -6 721 -3 805 

      Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen 
    Emoryityksen omistajille -1 326 -1 420 -6 721 -3 805 

      

      Konsernitase, IFRS 
   (tilintarkastamaton) 

   

    
    1 000 EUR   31.12.2011 31.12.2010 

    VARAT 
   

    Pitkäaikaiset varat 
   



Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 305 17 332 

Konserniliikearvo 
 

2 967 2 967 

Muut aineettomat hyödykkeet 
 

3 337 3 537 

Myytävissä olevat sijoitukset 
 

10 10 

Laskennalliset verosaamiset 
 

10 0 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 
 

22 629 23 845 

    Lyhytaikaiset varat 
   Vaihto-omaisuus 
 

4 184 4 940 

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 7 402 10 406 

Rahavarat 
 

317 1 647 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 
 

11 903 16 994 

    Varat yhteensä 
 

34 532 40 839 

    

    OMA PÄÄOMA JA VELAT 
   

    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
  

    Osakepääoma 
 

3 425 3 425 

Muut rahastot 
 

43 344 40 012 

Muuntoerot 
 

584 -210 

Kertyneet voittovarat 
 

-29 735 -22 082 

Oma pääoma yhteensä 
 

17 618 21 145 

    Pitkäaikaiset velat 
   Pitkäaikaiset lainat 
 

0 4 534 

Laskennalliset verovelat 
 

34 70 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 
 

34 4 604 

    Lyhytaikaiset velat 
   Lyhytaikaiset korolliset velat 
 

8 475 5 905 

Ostovelat ja muut velat 
 

8 196 9 136 

Lyhytaikaiset varaukset 
 

209 49 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 
 

16 880 15 090 

    Velat yhteensä 
 

16 914 19 694 

    Oma pääoma ja velat yhteensä 
 

34 532 40 839 

    

    Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 

  (tilintarkastamaton) 
   

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

     Liiketoiminnan rahavirta 
   Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja 
 

-7 516 -3 484 



Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta       

 
Poistot ja arvonalentumiset  + 3 949 1 085 

 
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista  +/- 88 24 

 

Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot 
(+)  +/- -507 104 

 
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua  +/- 62 22 

 
Rahoitustuotot ja -kulut  + 1 003 264 

 
Korkotuotot   - 0 0 

 
Verot   - 6 -12 

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   -2 915 -1 998 

     Käyttöpääoman muutos 
   

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

 
520 387 

 

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

 
1 957 -95 

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

 
-524 121 

Käyttöpääoman muutos   1 953 413 

     Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi 
   

 
Maksetut korot  - -429 -314 

 
Saadut korot  + 14 47 

 
Muut rahoituserät  - -397 15 

  Maksetut verot  - -120 0 

Rahoituserät ja verot 
 

-932 -252 

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 
 

-1 894 -1 837 

     

     Investointien rahavirta 
   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -1 424 -1 201 

Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  + 70 10 

Myönnetyt lainat  - 0 0 

Lainasaamisten takaisinmaksut  + 1 468 1 042 

Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta  - 0 -2 504 

Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus  + 0 0 

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 
 

114 -2 653 

     

     Rahoituksen rahavirta 
   Osakeannista saadut maksut  + 862 5 268 

Pitkäaikaisten lainojen nostot  + 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - 0 0 

Lyhytaaikaisten lainojen nostot  + 10 083 14 052 

Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -10 244 -13 289 

Maksetut osingot  - -4 0 

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 
 

697 6 030 

     

     RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 
 

-1 083 1 540 
 
 

    



Oman pääoman muutoslaskelma 

   (tilintarkastamaton) 

      

       

       

1 000 EUR Osakepääoma 
Muut 

rahastot Muuntoero 

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 
    

-137 -137 

Suorat kirjaukset 
voittovaroihin 

     
0 

Muuntoero, laaja tulos 
  

794 
  

794 

Kauden voitto/tappio 
    

-7 516 -7 516 

31.12.2011 3 425 4 908 584 38 436 -29 735 17 618 

       

       

       

       

       

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 määräysvallan 
alainen järjestely 

    
1 280 1 280 

Muuntoero, laaja tulos 
  

-320 
  

-320 

Kauden voitto/tappio 
    

-3 484 -3 484 

31.12.2010 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. 

       

       Segmentti-informaatio 
     (tilintarkastamaton) 
     

       

       



 Liiketoimintasegmentit ovat Laser- ja automaatiosovellukset ja Erikoiskomponentit. Laser- ja 
automaatiosovellukset -segmentti muodostuu Cencorpin aikaisemmasta liiketoiminnasta ja Erikoiskomponentit 
-segmentti Face -yritysjärjestelyn kautta 2010 hankitusta liiketoiminnasta.  

1 000 EUR   10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010 

Liikevaihto 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
2 719 3 810 15 099 11 089 

 
Erikoiskomponentit 

 
3 837 1 733 11 439 1 733 

 
Eliminoinnit 

 
-4 -12 -73 -12 

 
Yhteensä 

 
6 552 5 532 26 465 12 811 

Liikevoitto 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
-1 276 -99 -2 497 -2 305 

 
Erikoiskomponentit 

 
-805 -16 -4 468 -16 

 
Eliminoinnit 

 
0 -807 -49 -807 

 
Yhteensä 

 
-2 081 -922 -7 014 -3 128 

Käyttökate 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
-839 179 -1 263 -1 445 

 
Erikoiskomponentit 

 
74 209 -1 753 209 

 
Eliminoinnit 

 
0 -807 -49 -807 

 
Yhteensä 

 
-765 -418 -3 065 -2 043 

Tilikauden tulos 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
-1 228 -598 -2 984 -2 888 

 
Erikoiskomponentit 

 
-667 -367 -4 658 -367 

 
Eliminoinnit 

 
6 -229 127 -229 

 
Yhteensä 

 
-1 889 -1 194 -7 516 -3 484 

Varat 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
28 651 31 678 28 651 31 678 

 
Erikoiskomponentit 

 
25 962 28 712 25 962 28 712 

 
Eliminoinnit 

 
-20 081 -19 551 -20 081 -19 551 

 
Yhteensä 

 
34 532 40 839 34 532 40 839 

Velat 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
8 965 10 379 8 965 10 379 

 
Erikoiskomponentit 

 
15 174 14 161 15 174 14 161 

 
Eliminoinnit 

 
-7 225 -4 845 -7 225 -4 845 

 
Yhteensä 

 
16 914 19 694 16 914 19 694 

Investoinnit 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
123 1 123 729 1 674 

 
Erikoiskomponentit 

 
40 259 463 259 

 
Eliminoinnit 

 
0 -127 0 -127 

 
Yhteensä 

 
163 1 255 1 191 1 806 

Poistot 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
191 226 977 799 



 
Erikoiskomponentit 

 
702 226 2 538 226 

 
Eliminoinnit 

 
0 0 0 0 

 
Yhteensä 

 
892 451 3 515 1 024 

Arvonalentumiset 
     

 

Laser- ja 
automaatiosovellukset 

 
247 52 257 61 

 
Erikoiskomponentit 

 
177 0 177 0 

 
Eliminoinnit 

 
0 0 0 0 

 
Yhteensä 

 
424 52 434 61 

 

Konsernin tunnusluvut 
    (tilintarkastamaton) 

    
     
     1 000 EUR 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010 

     Liikevaihto 6 552 5 532 26 465 12 811 

Liiketulos -2 081 -922 -7 014 -3 128 

% liikevaihdosta -31,8 -16,7 -26,5 -24,4 

Käyttökate -765 -418 -3 065 -2 043 

% liikevaihdosta -11,7 -7,6 -11,6 -15,9 

Tulos ennen veroja -1 926 -1 181 -7 510 -3 496 

% liikevaihdosta -29,4 -21,3 -28,4 -27,3 

     Taseen loppusumma 34 532 40 839 34 532 40 839 

Omavaraisuusaste % 51,2 52,2 51,2 52,2 

Nettovelkaantumisaste % 46,3 41,6 46,3 41,6 

Bruttoinvestoinnit 163 1 255 1 191 1 806 

% liikevaihdosta 2,5 22,7 4,5 14,1 

Tutkimus- ja kehitysmenot 377 283 1 642 761 

% liikevaihdosta 5,8 5,1 6,2 5,9 

     Tilauskanta 2 793 6 013 2 793 6 013 

     Henkilöstö, keskimäärin 330 172 343 98 

Henkilöstö, kauden lopussa 328 371 328 371 

     Koroton vieras pääoma 8 196 9 136 8 196 9 136 

Korollinen vieras pääoma 8 475 10 440 8 475 10 440 

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

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

 Oma pääoma/osake 0,05 0,07 0,05 0,07 

 Hinta/voitto-suhde (P/E) -16,30 -18,80 -4,02 -6,44 

 Ylin kurssi 0,10 0,17 0,20 0,19 

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

 Keskikurssi 0,08 0,15 0,12 0,14 

 Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,09 0,15 0,09 0,15 



 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 30,8 47,2 30,8 47,2 

     

     Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
    

     

     

     Käyttökate (%) Tilikauden liikevoitto + poistot + arvonalentumiset 

 
Tilikauden liikevaihto 

  

     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 

  

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

 
Tulos/osake 

   

     Vastuusitoumukset 
  (tilintarkastamaton) 

  
   
   1 000 EUR 31.12.2011 31.12.2010 

   Rahalaitoslainat 5 206 5 424 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 

 Annetut kiinteistökiinnitykset 5 413 5 006 

 Talletukset 0 567 

   Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 833 1 355 

 Myyntisaamiset vakuutena 833 1 720 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 

   Leasingvastuut 
   Seuraavana vuonna erääntyvät  60 28 

 Myöhemmin erääntyvät 83 5 

   Vuokravastuut 
   Seuraavana vuonna erääntyvät  786 783 



 Myöhemmin erääntyvät 4 320 5 071 

   

   Lisätietoja: 

 

Toimitusjohtaja Mats Eriksson, p. 0400 358 982, mats.eriksson@cencorp.com 

Cencorp Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 13 maaliskuussa ja 

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 tiistaina 8.5.2012. Cencorp Oyj:n 

varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.4.2012.  
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