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Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 

LIIKEVAIHTO VUODEN TAKAISELLA TASOLLA, KANNATTAVUUS PARANI 

YHTEENVETO 

-Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2011, jos toisin ei 

mainita. 

Tammi-maaliskuu 2012 

-Cencorp-konsernin liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa). 

-Tilauskanta maaliskuun lopussa oli noin 4,3 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa 

euroa). 

-Käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). 

-Liiketulos oli -0,5 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). 

-Käyttökate ja liiketulos sisältävät 1,1 miljoonan euron kertaluontoisen 

myyntivoiton. 

-Konsernin tulos ennen veroja oli -1,0 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa 

euroa). 

-Osakekohtainen tulos oli -0,003 euroa (-0,01 euroa).  

-Omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 55,5 prosenttia (54,1 %). 

-Laser- ja automaatiosovellukset -segmentin liikevaihto pieneni 25 prosenttia 

2,5 miljoonaan euroon (3,4 miljoonaa euroa), ja liiketulos oli -0,8 miljoonaa 

euroa (-0,9 miljoonaa euroa). 

-Erikoiskomponentit-segmentin liikevaihto kasvoi 31 prosenttia 3,1 miljoonaan 

euroon (2,4 miljoonaa euroa), ja liiketulos parani 0,2 miljoonaan euroon (-

1,4 miljoonaa euroa). 

-Erikoiskomponentit-segmentin liiketulos sisältää 1,1 miljoonan euron 

kertaluontoisen myyntivoiton, joka realisoitui yhtiön myytyä Pekingissä 

sijaitsevan tehdaskiinteistönsä. Yhtiö jatkaa toimintaansa samassa 

kiinteistössä vuokralaisena. 

Näkymät vuodelle 2012 ennallaan 

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 Iikka Savisalo: 

”Koko konsernin liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2011 

ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka laser- ja automaatiolaitteiden myynti 

pieneni neljänneksen viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Liikevaihdon 

pieneneminen johtui loppuvuoden 2011 hiljaisesta kysynnästä. Kysyntä näyttää 

kuitenkin alkuvuodesta 2012 varovaisia elpymisen merkkejä. Onnistuimme 

kasvattamaan erikoiskomponenttiemme myyntiä merkittävästi. Ennen kaikkea 

myynnin kasvuun vaikutti loppuvuodesta 2011 solmittu uusi asiakassuhde 

merkittävän elektroniikka-alan yrityksen kanssa. Cencorpin dekoraatio-

teknologian käyttöönotto on sittemmin poikinut useita uusia projekteja saman 

loppuasiakkaan tuotteisiin.  



Konsernin kannattavuus parani viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen 

verrattuna. Tulos pitää kuitenkin sisällään 1,1 miljoonan euron 

kertaluontoisen voiton tehdasrakennuksen myynnistä. Toiminnallisesti yhtiön 

kannattavuus ei siis edelleenkään ole saavuttanut hallituksen sille antamia 

kannattavuustavoitteita. Kannattavuuden parantaminen on edelleen tärkein 

yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteista.  

Yhtiö tiedotti 19.4. uuden strategiansa sisällöstä. Strategian pääpainopiste 

alueina ovat Laser- ja automaatiosovellukset -segmentissä entistä 

määrätietoisempi keskittyminen asiakkaiden automaatiolaitteiden elinkaaren 

hallintaan sekä keskipitkällä aikavälillä tapahtuvan Cleantech-alueen 

tuotantoprosessien kehitykseen. Yhtiön tuotekehitys on edennyt merkittävästi 

esimerkiksi LED- ja polttokennosovellutuksissa. 

Yhtiö uskoo Guangzhoussa sijaitsevan dekoraatio-liiketoiminnan vaativan 

investointeja ja on linjannut strategiassaan, ettei dekoraatio-liiketoiminta 

kuulu jatkossa yhtiön ydinliiketoimintaan. Keskittääkseen panostuksensa 

ydinliiketoimintaansa yhtiö on aloittanut neuvottelut strategisen 

yhteistyökumppanin löytämiseksi dekoraatioliiketoimintaan. Vaihtoehtoisesti 

Cencorp selvittää eri mahdollisuuksia liiketoiminnasta luopumiseksi.  

Erikoiskomponentti-segmenttiin ja sen Pekingissä sijaitsevaan joustavien 

virtapiirien tuotantoon kohdistuu merkittäviä tulevaisuuden odotuksia. Yhtiö 

on aloittanut investoinnin uudentyyppisten joustavien virranjohtimien 

valmistamiseksi uusiutuvan energian alalla toimivien asiakkaiden tarpeisiin. 

Tämä investointi mahdollistaa nopean tuotannon kasvattamisen sovellutuksessa, 

josta yhtiö tiedotti tammikuussa 2012. 

Uuden strategian toteuttaminen vaatii merkittäviä uudelleenjärjestelyitä 

yhtiön organisaatioon. Yhtiö on tiedoittanut YT-menettelyn aloittamisesta 

Suomen yksiköissään. Uudelleenjärjestelyjä tullaan tekemään niin ikään yhtiön 

Kiinan sekä Yhdysvaltain toiminnoissa.”  

YLEISTÄ 

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –

standardia. Cencorp on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja 

laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. 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 omisti 31.3.2012 

34,8 prosenttia Cencorpista. Savcor Group Oy ilmoitti 20.4.2012 ostaneensa AC 

Capitalilta AC Invest B.V. –yhtiön, jonka omistuksessa oli noin 5,1 

prosenttia Cencorp Oyj:n osakkeista, minkä johdosta Savcor Group Oy:n 

omistusosuus nousi 39,9 prosenttiin. .Savcor Group Limited omistaa 

Cencorpista 39,0 prosenttia. ) 



SEGMENTTIRAPORTOINTI 

Cencorp raportoi kahden liiketoimintasegmentin mukaan. Liiketoimintasegmentit 

ovat Laser- ja automaatiosovellukset ja Erikoiskomponentit. Laser- ja 

automaatiosovellukset –segmentti muodostuu Cencorpin aikaisemmasta 

liiketoiminnasta ja Erikoiskomponentit-segmentti Face (Telecom) -

yritysjärjestelyn kautta vuonna 2010 hankitusta liiketoiminnasta. 

TAMMI-MAALISKUUN 2012 TALOUDELLINEN KEHITYS 

Toimintaympäristö  

 

Cencorp toimii elektroniikkateollisuuden ja puhtaan teknologian 

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. 

Viime vuoden loppupuolella Cencorpin perinteisessä automaatio- ja 

laserasiakaskunnassa arvioitiin tarkkaan yleistä maailmantalouden kehityksen 

suuntaa. Tämä näkyi osaltaan Cencorpin laitteiden heikentyneenä kysyntänä ja 

2012 ensimmäisen vuosineljänneksen edellisvuotta huonompana liikevaihtona. 

Ennen kaikkea uusien koneiden toimituksia tapahtui edellistä vuotta vähemmän. 

Yhtiön tarjoamien elinkaaripalveluiden kysyntä kuitenkin jatkoi kasvuaan. 

Yhtiön arvion mukaan maailmantalouden jatkuva epävarmuus sekä 

tuotantolinjainvestointeihin käytettävän rahoituksen niukkuus luovat 

otollisen toimintaympäristön strategian mukaisten elinkaaripalveluiden 

edelleen kehittämiseksi. 

Erikoiskomponenttiliiketoiminnassaan yhtiö on vähentänyt merkittävästi 

riippuvuuttaan yksittäisten matkapuhelinalan asiakkaiden kysynnästä. Yhtiö on 

vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana onnistuneesti lanseerannut kaksi 

uutta tuotetta, joiden uskotaan merkittävästi kasvattavan yhtiön 

saavutettavissa olevan markkinan kokoa. Yhtiöllä on niin ikään kehitteillä 

useita uusia Cleantech-toimialalle suunnattuja tuotteita, joiden onnistunut 

lanseeraus takaa yhtiölle merkittävän kasvupotentiaalin lähivuosien aikana.  

Uusiutuvan energian  sovellusten markkinat kasvoivat edelleen, vaikka niiden 

osuus kaikista energiasovellusten markkinoista onkin vielä vähäinen. Cencorp 

on vahvistanut asemiaan näillä markkinoilla. Yhtiö pystyy tarjoamaan 

ratkaisuja tälle teollisuuden alalle sekä yhtiön laser- ja 

automaatiosovelluksista että erikoiskomponenttivalikoimastaan.    

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. 

Kansainvälinen rahoituslama hidastaa kuitenkin ajoittain merkittävien 

uusinvestointejen toteutumista. Cencorpin tuotantoprosessien 

elinkaarihallintaan liittyvät palveluratkaisut voivat kuitenkin mahdollistaa 

asiakkaiden siirtymisen käsityöstä automaattiseen tuotantoprosessiin ilman 

merkittäviä kertainvestointeja. 

Erikoiskomponenttituotannon riippuvuus telekommunikaatioalan markkinoista 

väheni merkittävästi vuonna 2011, ja sama kehitys on jatkunut vuonna 2012. 

Cencorpille tärkeiden joustavien virtapiirien, muun muassa RFID-antennien, 

kasvunäkymät ovat hyvät. Cencorp on myös solminut ensimmäiset merkittävät 

asiakassopimukset NFC (Near Field Communication) antennien toimittamisesta. 

NFC-antennien uskotaan kasvattavan Cencorpin liikevaihtoa jo kuluvan vuoden 

viimeisellä neljänneksellä ja kompensoivan Cencorpin toimittamien joustavien 

matkapuhelinantennien kysynnän edelleen odotettavissa olevan vähenemisen.  

Liikevaihto ja tulos 

Konsernin liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin eli 5,7 

miljoonassa eurossa (5,7 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihtoa paransi 

Erikoiskomponentit-segmentin hyvä liikevaihdon kehitys, kun taas Laser- ja 

automaatiosovellukset -segmentin liikevaihto pieneni.  

Käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Myös konsernin 

liiketulos parani, vaikka jäikin vielä negatiiviseksi -0,5 miljoonaan euroon  

(-2,3 miljoonaa euroa). Käyttökate ja liiketulos pitävät sisällään 1,1 

miljoonan euron kertaluontoisen tehdaskiinteistön myynnistä saadun voiton. 

Laser- ja automaatiosovellukset -segmentin liiketulos oli edelleen 

tappiollinen, vaikka kannattavuus hieman paranikin viime vuoden ensimmäiseen 

neljännekseen verrattuna. 

Konsernin tulos ennen veroja oli -1,0 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa). 

Kauden tulos -1,0 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa). 

Osakekohtainen tulos oli -0,003 euroa (-0,01 euroa) ja laimennettu 

osakekohtainen tulos oli -0,003 euroa (-0,01 euroa). 

Kauden aikana saadut merkittävät tilaukset 

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. Toimitusten 

uskotaan alkavan kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sopimuksen 

kohteena olevien uudentyyppisten virtapiirien markkinoiden uskotaan kasvavan 

merkittävästi lähivuosina. Yhtiössä uskotaan Cencorpin olevan kyseisten 

ratkaisujen edelläkävijä, ja mahdollisuus johtavan markkinaosuuden 

saavuttamiseen on olemassa.  



Cencorp sopi helmikuussa 2012 kolmannen tuotantolinjan toimittamisesta 

elektroniikkateollisuudessa toimivalle eurooppalaiselle yritykselle. Samalle 

yritykselle on toimitettu kaksi samantyyppistä tuotantolinjaa vuoden 2011 

aikana. Helmikuussa solmitun kaupan arvo on 0,7 miljoonaa euroa ja kummankin 

aikaisemmin solmitun kaupan arvo 0,6 miljoonaa euroa. 

Rahoitus  

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,3 miljoonaa euroa (1,5 

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

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

euroa (0,7 miljoonaa euroa). 

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 55,5 prosenttia (54,1 %) ja 

osakekohtainen oma pääoma oli 0,05 euroa (0,06 euroa). Katsauskauden 

päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,5 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa 

euroa) ja käyttämättömien vientilimiittiluoton ja pankkitakauslimiitin määrä 

oli 2,2 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). 

Cencorpin tilintarkastaja antoi tilintarkastuskertomuksessa niin sanotun 

tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon koskien yhtiön 

rahoitustilannetta. Lisätiedossaan tilintarkastaja toteaa seuraavaa:  

”Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto 

Lausuntoamme mukauttamatta haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen 

laatimisperustaan ja liitetietoon 28 Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätös on 

laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, 

että yhtiö kykenee vuoden 2012 aikana hankkimaan lisärahoitusta ja 

neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin. Yhtiö on aloittanut keskustelut 

merkittävimpien rahoittajiensa ja omistajiensa kanssa toimenpiteistä 

rahoitustilanteen vahvistamiseksi siihen asti, kunnes yhtiön kassavirran 

odotetaan kääntyvän positiiviseksi. Yhtiö uskoo näillä toimenpiteillä 

varmistavansa käyttöpääoman riittävyyden seuraavan kahdentoista (12) 

kuukauden ajaksi. Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen 

järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai 

riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan 

tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tämä vaarantaisi yhtiön toiminnan 

jatkuvuuden nykymuodossaan.” 

Cencorpin käsityksen mukaan yhtiön rahoitusasema tulee edelleen olemaan 

tiukka, mutta tilanne on parantunut vuoden 2011 lopusta ja 

tilinpäätöstiedotteen julkaisusta 17.2.2012 muun muassa seuraavilla 

toimenpiteillä, joilla Cencorp uskoo varmistavansa käyttöpääoman riittävyyden 

seuraavan kahdentoista kuukauden ajaksi: 

-Cencorpin hallitus sai 30.1.2012 pidetyltä ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 

valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen perustelu annetulle 

valtuutukselle oli yhtiön mahdollinen lisärahoituksen tarve muun muassa 

investointeihin ja käyttöpääomaan, osakejohdannaisten instrumenttien käyttö 

yritysjärjestelyihin ja kannustinjärjestelmät. Valtuutus antaa hallitukselle 

mahdollisuuden toimia tarvittaessa nopeasti muun muassa investointien 



rahoittamiseksi ja käyttöpääoman lisäämiseksi omanpääoman ehtoisilla 

järjestelyillä. 

-Yhtiö on aloittanut keskustelut merkittävimpien rahoittajiensa ja 

omistajiensa kanssa toimenpiteistä rahoitustilanteen vahvistamiseksi siihen 

asti, kunnes yhtiön kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi.  

-Cencorp tiedotti 28.3.2012, että sen kiinalainen tytäryhtiö Savcor Face 

(Beijing) Technologies Co., Ltd on myynyt ja takaisinvuokrannut Pekingin 

tehdasrakennuksensa kiinteistösijoittajalle 38,5 miljoonalla renminbillä eli 

noin 4,7 miljoonalla eurolla. Yhtiö kirjaa kiinteistökaupasta noin 1,1 

miljoonan euron myyntivoiton. Kiinteistöjärjestelystä saadulla kauppahinnalla 

Cencorp maksoi pois 32 miljoonan renminbin eli noin 3,9 miljoonan euron 

lainan kiinalaiselle Bank of China -pankille.  

-Cencorp tiedotti 31.12.2011, että yhtiön pääomistajalta Savcor Group Oy:ltä 

saadun noin 1,2 miljoonan euron lainan laina-aikaa jatketaan 30.6.2012 asti. 

-Cencorp tiedotti 30.3.2012 vastaanottaneensa australialaiselta Savcor Group 

Ltd:ltä ilmoituksen, jonka mukaan noin 560 000 euron Face (Telecom) -

yrityskaupan maksamattoman kauppahintaosuuden eräpäivä siirretään 30.4.2013.  

-Cencorp tiedotti 31.1.2012, että Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiöltä AC 

Finance BV:ltä olevan miljoonan euron laina-aikaa jatkettiin tammikuun 2012 

lopusta 30.6.2012 saakka. Cencorpin pääosakas Savcor Group Oy on ilmoittanut 

ostaneensa AC Capitalilta AC  Invest B.V. –yhtiön. Kaupan kohteena olleella 

yhtiöllä oli omistuksessaan noin 5 prosenttia Cencorp Oyj:n osakkeista sekä 

yhtiön aikaisemmin Cencorpille antama 1 miljoonan euron laina. Cencorp on 

sittemmin saanut Savcor Group Oy:ltä sitoumuksen laina-ajan jatkamisesta 

huhtikuulle 2013, mikäli yhtiön rahoitusasema sitä edellyttää. 

Tuotekehitys 

Konsernin tuotekehityskulut olivat katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (0,5 

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

Investoinnit 

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa 

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

0,2 miljoonaa kehittämismenoihin. 

Segmentti-informaatio 

Laser- ja automaatiosovellukset 

Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liikevaihto pieneni 25 prosenttia 

tammi-maaliskuussa 2,5 miljoonaan euroon (3,4 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa 

pienensi edelleen maailmantalouden epävarmuus, joka siirsi investointeja ja 

heikensi laser- ja automaatiolaitteiden kysyntää. Yksikön osuus konsernin 

liikevaihdosta oli 45 prosenttia. 

Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin liiketulos oli -0,8 miljoonaa 

euroa (-0,9 miljoonaa euroa) tammi-maaliskuussa. Huono liikevaihdon kehitys 

piti liiketuloksen edelleen tappiollisena. 

Erikoiskomponentit 

Erikoiskomponentit–segmentin liikevaihto kasvoi 31 prosenttia vuoden 

ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 miljoonaan euroon (2,4 miljoonaa euroa). 

Liikevaihtoa kasvatti ennen kaikkea uuden dekoraatiotuotteen onnistunut 



lanseeraus merkittävän telekommunikaatioalan asiakkaan tuotteissa. Yksikön 

osuus konsernin liikevaihdosta oli 55 prosenttia. 

Segmentin liiketulos oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 miljoonaa 

euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Liiketulos sisältää 1,1 miljoonan euron 

kertaluontoisen tehdaskiinteistön myynnistä saadun myyntivoiton. 

HENKILÖSTÖ 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 333 (357) 

henkilöä, joista 66 henkilöä työskenteli Suomessa, 254 henkilöä Kiinassa sekä 

13 henkilöä muissa maissa yhteensä. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut 

olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). 

Cencorp Oyj:n toimitusjohtaja Mats Eriksson irtisanoutui yhtiön palveluksesta 

huhtikuun alussa. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 3.4.2012 alkaen 

Cencorpin talousjohtaja Iikka Savisalo. Hän jatkaa myös Cencorpin hallituksen 

jäsenenä. Uudeksi talousjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 

Seija Kurki. 

Cencorp Oyj:n johtoryhmän jäsen, myynti- ja markkinointijohtaja Anssi Jansson 

jatkaa Cencorpin palveluksessa toisin kuin 1.12.2011 tiedotettiin. Hän toimii 

myynti- ja markkinointijohtajana uuden henkilön palkkaamiseen asti, jonka 

jälkeen hän siirtyy palveluliiketoiminnan johtajaksi yhtiössä.  

Cencorpin hallituksen varapuheenjohtaja Matti Paasila ilmoitti 2.2.2012 

eroavansa yhtiön hallituksesta henkilökohtaisten syiden johdosta. Uudeksi 

varapuheenjohtajaksi valittiin KTM, eMBA Ismo Rautiainen.  

Syksyllä 2011 aloitetut Cencorpin Suomen henkilöstön lomautukset lopetettiin 

tammikuussa 2012.  

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 maaliskuun lopussa yhteensä 4 486 osakkeenomistajaa, ja 

osakkeista 45,1 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman 

osakkeenomistajan hallussa oli 31.3.2012 yhteensä 89,7 prosenttia yhtiön 

osakkeista ja äänistä. 

Suurimmat omistajat 31.3.2012: 

 

 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. GASELLI CAPITAL OY 11 000 000 3,2 

6. PAASILA MATTI  2 777 777 0,8 

7. GASELLI CAPITAL PARTNERS OY 2 050 000 0,6 

8. JOKELA MARKKU 1 987 519 0,6 

9. PARPOLA VILLE 1 478 759 0,4 

10. FT CAPITAL OY 1 428 570 0,4 

MUUT 34 975 500 10,3 

YHTEENSÄ 342 161 270 100,0 

 

Savcor Group Oy ilmoitti 20.4.2012 ostaneensa AC Capitalilta AC Invest B.V. –

yhtiön, jonka omistuksessa oli noin 5,1 prosenttia Cencorp Oyj:n osakkeista, 

minkä myötä Savcor Group Oy:n omistusosuus Cencorp Oyj:ssä on noussut noin 

39,9 prosenttiin.  

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 

31.3.2012 yhteensä 252 568 411 osaketta, mikä oli noin 73,82 prosenttia 

yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtajaksi 3.4.2012 nimitetty 

Iikka Savisalo omisti kauden lopussa 252 568 411 yhtiön osaketta. 

Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli tammi-maaliskuussa 0,07 euron ja 0,12 

euron euron välillä. Keskikurssi oli 0,10 euroa ja päätöskurssi maaliskuun 

lopussa 0,08 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli tammi-maaliskuussa 0,9 

miljoonaa euroa ja 9,5 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo 

maaliskuun lopussa oli 27,4 miljoonaa euroa.  

Yhtiön johdolle ei myönnetty kauden aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli 

31.3.2012 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 2006C-

sarjan optioita ei ole jaettu, vaan ne ovat edelleen jakamattomina Cencorp–

konsernin hallussa.  

FINANSSIVALVONNAN POIKKEUSLUPA  

Cencorp sai huhtikuun alussa Finanssivalvonnalta poikkeusluvan 

tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 

julkistamiseen Arvopaperimarkkinalain mukaisesta määräajasta poiketen. 

Poikkeuslupa liittyy 30.3.2012 tiedotettuun viivästymiseen yhtiön 

tilintarkastuskertomuksen julkaisussa.  



Cencorp sai tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä 4.4.2012 ja julkaisi 

sen samana päivänä yhdessä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa. 

Tilintarkastuskertomus vastaa 29.3.2012 julkaistua luonnosta. 

Tilintarkastuskertomus sisältää niin sanotun tietyn seikan painottamista 

koskevan lisätiedon, koskien yhtiön rahoitustilannetta. Tietyn seikan 

painottamista koskevasta lisätiedosta kerrotaan tarkemmin tämän 

osavuosikatsauksen kohdassa Rahoitus. 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 

Cencorp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2012 Mikkelissä. 

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 

yhtiön hallituksessa tilikauden 2011 aikana toimineille henkilöille ja 

toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että 

tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 

31.12.2011 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -

tilille.  

Cencorp Oyj:n hallitukseen valittiin Hannu Savisalo, Iikka Savisalo ja Ismo 

Rautiainen.  

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 

hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi 

Ismo Rautiainen. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus 

huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä 

valiokuntia. Hallitus totesi myös, että hallituksen jäsen Ismo Rautiainen on 

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.  

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä 

varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40 000 euroa vuodessa ja 

hallituksen jäsenille maksetaan 30 000 euroa vuodessa.  

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena 

tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.  

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 

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. 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. 

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.  

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 ja sen liiketoiminnan pienen koon  vuoksi Cencorpilla ei ole sisäisen 

tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.  

Yhtiön rahoitukseen ja käyttöpääoman riittävyyteen sisältyy riskejä, joita on 

käsitelty tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa Rahoitus.  

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 2011 

vuosikertomuksessa ja 25.10.2010 julkaistussa perusesitteessä ja sen 

liitteissä. 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 

Strategiauudistus ja sen vaatimat muutokset toimintoihin 

Cencorpin huhtikuussa julkaistu uusi strategia perustuu pienten kappaleiden 

automaattisten käsittelyjen syvälliseen osaamiseen ja pitkään kokemukseen 

asiakkaitten automaatiotarpeista, järjestelmistä ja laitteista. Nykyisin 

Cencorp omaa hyvät teoreettiset tiedot myös laserista ja sen soveltamisesta 

muun muassa muovien työstöön sekä tyhjöpinnoituksesta. Yhtiö tähtää ennen 

kaikkea automatisoitujen lasersovellutusten toimittajaksi.  

Yhtiön ydinliiketoimintaan kuuluvat: 

1. Puhtaan teknologian sovellutuksien kehittäminen yhdessä asiakkaiden 



kanssa. 

Tällä hetkellä käynnissä oleva sovellutuskehitystyö liittyy uusiutuvaan 

energiaan, polttokennoihin ja LED-teknologiaan. 

2. Laser- ja automaatiolinjojen ja -laitteiden elinkaarihallinta.  

Erityisesti kiinnitetään huomiota asiakaspalveluun parantamalla ja 

tehostamalla huoltotoimintaa ja muuta jälkimarkkinointia. Cencorp on 

toimittanut yli 2 000 automaatiolaitetta johtaville elektroniikan 

valmistajille erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. Hyvät 

asiakassuhteet luovat strategialle tukevan perustan. 

Kehityksen painopisteessä tulevat olemaan erityisesti laser- ja 

automaatiojärjestelmiin ja -laitteisiin liittyvät ohjelmistot. Nämä tuottavat 

asiakkaalle lisäarvoa liittymällä muun muassa asiakkaan materiaalinhallinta- 

ja huoltojärjestelmiin. Kyseessä olevia ohjelmistoja on jo toimitettu 

avainasiakkaille.  

1. Yksittäisten laitteiden myynti keskitetään erilliseen tulosyksikköön, joka 

toimii läheisessä yhteistyössä ulkoistetun valmistuksen kanssa. Tiivistä ja 

molemminpuolista tuotekehitystyötä suunnittelu- ja valmistuskumppaneiden 

kanssa lisätään. Sitoutumista pitkäjänteiseen kumppanuuteen voidaan edelleen 

syventää vähemmistöomistusjärjestelyin. 

2. Pekingissä, Kiinassa, sijaitseva jatkuvatoiminen, rullalta rullalle 

tapahtuva joustavien virtapiirien valmistustoiminta on tärkeä osa yhtiön 

Erikoiskomponentit-segmenttiä. Esimerkkeinä joustavista virtapiireistä ovat 

muun muassa RFID (Radio Frequency Identification)- ja matkapuhelinantennit 

mukaan lukien niin kutsutut NFC (Near Field Communication) -antennit sekä 

LED-valaisuun liittyvät tuotteet. Kehitystyö suuntautuu erityisesti laser-

tekniikan käyttöä edellyttäviin tuotteisiin ja palveluihin joustavien 

virtapiirien jatkojalostuksessa. Pekingissä valmistetaan myös aiemmin 

julkistetun uusiutuvaan energiaan liittyvän sovellutuksen tuotteet. 

3. Kiinassa sijaitseva elektronisten laitteiden komponenttien 

metallipinnoitus tyhjiöpinnoitusmenetelmällä tulee säilymään yhtiön 

Erikoiskomponentit-segmentissä. Tämä niin sanottu elektromagneettinen suojaus 

(EMI-suojaus, EMC-suojaus) erottaa toisistaan häiritseviä säteilyä tuottavia 

komponentteja ja muun muassa estää ulkoisten häiriöiden vaikutuksen 

elektronisten laitteiden toimintaan. 

Kiinan Guangzhoussa sijaitseva dekoraatioliiketoiminta ei kuulu uuden 

strategian mukaiseen Cencorpin ydinliiketoimintaan. Keskittääkseen 

panostuksensa ydinliiketoimintaansa yhtiö on aloittanut neuvottelut 

strategisen yhteistyökumppanin löytämiseksi dekoraatioliiketoimintaan. 

Vaihtoehtoisesti Cencorp selvittää eri mahdollisuuksia liiketoiminnasta 

luopumiseksi.  

Erikoiskomponentit-segmentissä (Kiinan nykyiset toiminnot) yhtiö hakee kasvua 

strategisista kumppanuuksista asiakaskentässä, erityisesti joustavien 

virtapiirien, polttokennojen ja uusiutuvien energiateknologioiden 

komponenttien valmistuksessa. Yhtiö panostaa Erikoiskomponentit-segmentissä 



voimakkaasti uusasiakashankintaan sekä valmistusteknologiansa läpivientiin 

uusille asiakastoimialoille.  

Yhtiön tavoite on molemmissa toimintasegmenteissään kohdentaa 

tuotekehityspanoksensa yhdessä alihankkijapartnereiden kanssa aikaisempaa 

paremmin uusien innovaatioiden ja tuotteiden tuomiseksi nopeammin 

markkinoille. Cencorp pyrkii lisäksi kasvamaan strategisilla 

tuotesuunnitteluun ja laitevalmistukseen liittyvillä kumppanuuksilla ja 

yritysjärjestelyillä.  

Vahvistaakseen kilpailukykyään ja luodakseen pohjan pitkänaikavälin 

kannattavalle kasvulle Cencorp suunnittelee muutoksia yhtiön toimintoihin 

vastaamaan uuden strategian vaatimuksia.  

Yhtiö on päättänyt osana kannattavuuden, kulurakenteen ja kilpailukyvyn 

parantamista selvittää mahdollisuuksia tuotannon ja muiden toimintojen 

uudelleenjärjestelyihin Salon ja Mikkelin toimipisteissä. Osana tätä 

prosessia tutkitaan mahdollisuuksia laitevalmistuksen ja sen tukitoimintojen 

ulkoistamiseksi kokonaan sekä tuotesuunnittelun ulkoistamisvaihtoehtoja. 

Lisäksi tutkitaan toimipaikka- ja toimitilaratkaisuja Salossa, Mikkelissä ja 

muualla Suomessa. Cencorpin ulkomaisten yksiköiden uudelleenjärjestely 

aloitetaan.  

Uudelleenjärjestelyillä Suomessa tavoitellaan noin 2,0 miljoonan euron 

vuosittaisia säästöjä kiinteissä ja operatiivisissa kuluissa.  

Toimintojen sopeuttamiseksi Cencorp käynnisti huhtikuun lopussa kaikissa 

Suomen toimipisteissään yhteistoimintaneuvottelut, jotka perustuvat 

tuotannollisiin ja taloudellisiin sekä toiminnan uudelleenjärjestelyihin 

liittyviin syihin. Neuvottelut koskevat Cencorpin koko henkilökuntaa 

Suomessa, poislukien Cencorpin huolto- sekä myyntihenkilöstö. Huollon- ja 

myynnin organisaatioiden tukifunktiot kuuluvat neuvottelujen piiriin. 

Henkilöstön vähentämistarve on enintään 25 henkilöä. 

Liputusilmoitus 

Cencorp sai 24.4.2012 tiedoksi Ahlström Capital Oy:n arvopaperimarkkinalain 2 

luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Ahlström Capital 

Oy:n omistusosuus Cencorpista on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan sen 

myytyä kaikki Cencorpin osakkeita omistaneen hollantilaisen tytäryhtiönsä AC 

Invest B.V.:n (nimenmuutos vireillä) osakkeet Savcor Group Oy:lle. Ahlström 

Capital Oy tai sen konserniin kuuluvat yhtiöt eivät kaupan jälkeen enää 

omista Cencorpin osakkeita. Kauppa ei ole ehdollinen. 

Ahlström Capital Oy:n omistusosuus Cencorpin osakkeista ja äänimäärästä oli 

17 499 999 osaketta, jonka osuus Cencorpin kaikista osakkeista ja niiden 

tuottamista äänistä oli noin 5,1 prosenttia. 

Ahlström Capital Oy on ilmoittanut sopineensa edellä tarkoitettujen 

osakkeiden myynnin yhteydessä vakuusjärjestelystä, jonka nojalla sovittujen 

maksuehtojen rikkomistilanteessa Ahlström Capital Oy:llä on muun muassa 

tietyin edellytyksin harkintansa mukaisesti oikeus ilmoittaa käyttävänsä 



vakuudeksi annettuihin Cencorpin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta. 

Tällaisessa tilanteessa Ahlström Capital Oy tulee tarvittaessa antamaan 

erillisen liputusilmoituksen arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. 

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, 8.5.2012 

Cencorp Oyj 

 

HALLITUS 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 
  (tilintarkastamaton) 

   

     

     1 000 EUR   1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 

     Liikevaihto 
 

5 658 5 731 26 465 

Myytyjen suoritteiden hankintameno -5 739 -6 248 -25 977 

Bruttokate 
 

-80 -517 488 

     Liiketoiminnan muut tuotot 1 306 49 243 

Tuotekehityskulut -453 -460 -1 642 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -477 -499 -2 335 

Hallinnon kulut -792 -860 -3 607 

Liiketoiminnan muut kulut -20 -2 -160 

     Liikevoitto 
 

-516 -2 288 -7 014 

     Rahoitustuotot 249 324 1 701 



Rahoituskulut -774 -990 -2 197 

     Tulos ennen veroja -1 040 -2 954 -7 510 

     Tuloverot 
 

24 -5 -6 

     Tilikauden tulos -1 016 -2 959 -7 516 

     Tilikauden tuloksen jakautuminen 
   Emoyrityksen omistajille -1 016 -2 959 -7 516 

     Tulos/osake (laimennettu), eur -0,003 -0,01 -0,02 

Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,003 -0,01 -0,02 

     

     Muut laajan tuloksen erät 
   

     Muuntoerot 
 

-260 -579 794 

Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 

     Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 276 -3 538 -6 721 

     Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen 
   Emoryityksen omistajille -1 276 -3 538 -6 721 

     

     Konsernitase, IFRS 
   (tilintarkastamaton) 
   

     
     1 000 EUR   31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 

     VARAT 
    

     Pitkäaikaiset varat 
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 877 16 080 16 305 

Konserniliikearvo 
 

2 967 2 967 2 967 

Muut aineettomat hyödykkeet 3 335 3 406 3 337 

Myytävissä olevat sijoitukset 10 10 10 

Laskennalliset verosaamiset 10 0 10 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 19 198 22 463 22 629 

     Lyhytaikaiset varat 
    Vaihto-omaisuus 
 

3 842 4 942 4 184 

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 5 842 8 379 7 402 

Rahavarat 
 

539 3 252 317 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 10 223 16 572 11 903 

     Varat yhteensä 
 

29 420 39 035 34 532 



     

     OMA PÄÄOMA JA VELAT 
   

     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
   

     Osakepääoma 
 

3 425 3 425 3 425 

Muut rahastot 
 

43 344 43 344 43 344 

Muuntoerot 
 

324 -790 584 

Kertyneet voittovarat -30 751 -25 091 -29 735 

Oma pääoma yhteensä 16 342 20 888 17 618 

     Pitkäaikaiset velat 
    Pitkäaikaiset lainat 520 2 687 0 

Laskennalliset verovelat 26 61 34 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 546 2 748 34 

     Lyhytaikaiset velat 
    Lyhytaikaiset korolliset velat 4 120 5 186 8 475 

Ostovelat ja muut velat 8 158 10 109 8 196 

Lyhytaikaiset varaukset 255 104 209 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 12 533 15 399 16 880 

     Velat yhteensä 
 

13 079 18 147 16 914 

     Oma pääoma ja velat yhteensä 29 420 39 035 34 532 

     

     Konsernin rahavirtalaskelma, 
IFRS 

    (tilintarkastamaton) 
    

      
      
1 000 EUR   1-3/2012 1-3/2011 

1-
12/2011 

      Liiketoiminnan rahavirta 
    Tuloslaskelman voitto/tappio 
 

-1 016 -2 959 -7 516 

Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta       

 
Poistot ja arvonalentumiset  + 936 921 3 949 

 
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista 

 
+/
- -1 143 0 88 

 
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) 

 
+/
- 294 395 -507 

 
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 

 
+/
- 0 0 62 

 
Rahoitustuotot ja -kulut  + 231 270 1 003 



 
Verot   - -24 5 6 

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   -723 -1 367 -2 915 

      Käyttöpääoman muutos 
    

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

 
252 -166 520 

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

 
1 420 1 763 1 957 

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

 
490 1 549 -524 

Käyttöpääoman muutos   2 162 3 146 1 953 

      Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi 
    

 
Maksetut korot  - -92 -88 -429 

 
Saadut korot  + 1 1 14 

 
Muut rahoituserät  - -31 -125 -397 

  Maksetut verot  - 16 -83 -120 

Rahoituserät ja verot 
 

-106 -294 -932 

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 
 

1 333 1 484 -1 894 

      

      Investointien rahavirta 
    Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -469 -536 -1 424 

Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  + 3 605 0 70 

Lainasaamisten takaisinmaksut  + 0 0 1 468 

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 
 

3 136 -536 114 

      

      Rahoituksen rahavirta 
    Osakeannista saadut maksut  + 0 998 862 

Lyhytaaikaisten lainojen nostot  + 905 2 388 10 083 

Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -5 204 -2 616 -10 244 

Maksetut osingot  - 0 0 -4 

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 
 

-4 300 770 697 

      

      RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 
 

169 1 718 -1 083 

      Oman pääoman muutoslaskelma 
    (tilintarkastamato

n) 

      

       

       

1 000 EUR Osakepääoma 
Muut 

rahastot Muuntoero 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kertyneet 
voittovara

t Yhteensä 

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

Suunnattu anti 
     

0 

Osakeannin 
vähennykset 

     
0 



Suorat kirjaukset 
voittovaroihin 

     
0 

Muuntoero, laaja 
tulos 

  
-260 

  
-260 

Kauden 
voitto/tappio 

    
-1 016 -1 016 

31.3.2012 3 425 4 908 324 38 436 -30 751 16 342 

       

       

       

       

       

1 000 EUR Osakepääoma 
Muut 

rahastot Muuntoero 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kertyneet 
voittovara

t 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 

       

       Segmentti-informaatio 
    (tilintarkastamaton) 
    

      

      Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat Laser- ja automaatiosovellukset ja 
Erikoiskomponentit. Laser- ja automaatiosovellukset -segmentti muodostuu Cencorpin aikaisemmasta 
liiketoiminnasta ja Erikoiskomponentit -segmentti Face- yritysjärjestelyn kautta 2010 hankitutsta 
liiketoiminnasta. Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja 
organisaatiorakenteeseen. 

1 000 EUR   1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 

Liikevaihto 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
2 527 3 352 15 099 

 
Erikoiskomponentit 

 
3 133 2 390 11 439 

 
Eliminoinnit 

 
-2 -12 -73 

 
Yhteensä 

 
5 658 5 731 26 465 

Liikevoitto 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
-750 -891 -2 497 

 
Erikoiskomponentit 

 
237 -1 421 -4 468 

 
Eliminoinnit 

 
-2 23 -49 



 
Yhteensä 

 
-516 -2 288 -7 014 

Käyttökate 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
-571 -611 -1 263 

 
Erikoiskomponentit 

 
993 -780 -1 753 

 
Eliminoinnit 

 
-2 23 -49 

 
Yhteensä 

 
420 -1 367 -3 065 

Tilikauden tulos 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
-905 -1 148 -2 949 

 
Erikoiskomponentit 

 
-73 -1 842 -4 658 

 
Eliminoinnit 

 
-38 31 92 

 
Yhteensä 

 
-1 016 -2 959 -7 516 

Varat 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
30 016 33 503 30 611 

 
Erikoiskomponentit 

 
21 497 25 173 25 962 

 
Eliminoinnit 

 
-22 093 -19 641 -22 040 

 
Yhteensä 

 
29 420 39 035 34 532 

Velat 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
9 230 9 950 8 965 

 
Erikoiskomponentit 

 
11 130 13 180 15 174 

 
Eliminoinnit 

 
-7 281 -4 983 -7 225 

 
Yhteensä 

 
13 079 18 147 16 914 

Investoinnit 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
42 206 729 

 
Erikoiskomponentit 

 
405 273 463 

 
Eliminoinnit 

 
0 58 0 

 
Yhteensä 

 
446 536 1 191 

Poistot 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
180 280 977 

 
Erikoiskomponentit 

 
756 641 2 538 

 
Eliminoinnit 

 
0 0 0 

 
Yhteensä 

 
936 921 3 515 

Arvonalentumiset 
    

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
0 0 257 

 
Erikoiskomponentit 

 
0 0 177 

 
Eliminoinnit 

 
0 0 0 

 
Yhteensä 

 
0 0 434 

 

Konsernin tunnusluvut 
   (tilintarkastamaton) 

   
    
    1 000 EUR 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 

    Liikevaihto 5 658 5 731 26 465 

Liiketulos -516 -2 288 -7 014 

% liikevaihdosta -9,1 -39,9 -26,5 

Käyttökate 420 -1 367 -3 065 

% liikevaihdosta 7,4 -23,9 -11,6 

Tulos ennen veroja -1 040 -2 954 -7 510 



% liikevaihdosta -18,4 -51,5 -28,4 

    Taseen loppusumma 29 420 39 035 34 532 

Omavaraisuusaste % 55,5 54,1 51,2 

Nettovelkaantumisaste % 25,1 22,1 46,3 

Bruttoinvestoinnit 446 497 1 191 

% liikevaihdosta 7,9 8,7 4,5 

Tutkimus- ja kehitysmenot 453 460 1 642 

% liikevaihdosta 8,0 8,0 6,2 

    Tilauskanta 4 286 7 356 2 793 

    Henkilöstö, keskimäärin 333 357 343 

Henkilöstö, kauden lopussa 330 348 328 

    Koroton vieras pääoma 8 158 10 109 8 196 

Korollinen vieras pääoma 4 639 7 873 8 475 

    Osakekohtaiset tunnusluvut 
    Tulos/osake (laimennettu) -0,003 -0,01 -0,02 

 Tulos/osake (laimentamaton) -0,003 -0,01 -0,02 

 Oma pääoma/osake 0,05 0,06 0,05 

 Hinta/voitto-suhde (P/E) -26,94 -14,00 -4,02 

 Ylin kurssi 0,12 0,20 0,20 

 Alin kurssi 0,07 0,12 0,07 

 Keskikurssi 0,10 0,15 0,12 

 Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,08 0,14 0,09 

 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 27,4 47,9 30,8 

    

    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 

  

     

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos 
  (tilintarkastamaton) 

   
    
    1 000 EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 

    Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, 
konserniliikearvon ja muut aineettomat 
hyödykkeet 

   

    Kirjanpitoarvo kauden alussa 22 609 23 835 23 835 

  Poistot ja arvonalentumiset -936 -921 -3 516 
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin 446 497 1 191 

  Vähennykset -2 422 0 -158 

  Muuntoerot -520 -958 1 256 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 19 178 22 453 22 609 

    

    Vastuusitoumukset 
   (tilintarkastamaton) 
   

    

    1 000 EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 

    Rahoituslaitoslainat 1 151 5 281 5 206 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 12 691 

 Annetut kiinteistökiinnitykset 0 4 747 5 413 

 Talletukset 0 537 0 

    Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 532 1 037 833 

 Myyntisaamiset vakuutena 532 1 686 833 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 12 691 

    Leasingvastuut 
    Seuraavana vuonna erääntyvät  58 21 60 

 Myöhemmin erääntyvät 74 3 83 

    Vuokravastuut 
    Seuraavana vuonna erääntyvät  1 438 741 786 

 Myöhemmin erääntyvät 11 041 4 718 4 320 

    

    



Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 0405216082, iikka.savisalo@cencorp.com 

Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012 julkaistaan tiistaina 

21.8.2012.  

 


