
CENCORP OYJ  OSAVUOSIKATSAUS  26.8.2010   KLO 13.30 
 
Cencorp Oyj:n osavuosikatsaus 01 – 06 / 2010                                    
 
 
1. Yhteenveto 
 

• Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 2,7 miljoonaa 
euroa (1,4 miljoonaa euroa). Liiketulos oli -0,4 miljoonaa 
euroa (-1,3 miljoonaa euroa) ennen 0,7 miljoonan euron 
Savcor Group Limitedin Face (Telecom) –liiketoiminnan 
ostosta toiselle vuosineljännekselle kirjattuja 
kertaluonteisia neuvonantajakustannuksia. Face (Telecom) -
kauppa ei ole vielä toteutunut vaan on ehdollinen muun 
muassa siihen liittyvien osakeantien toteutumiselle sekä 
Cencorp Oyj:n ja Savcor Group Limitedin yhtiökokousten 
hyväksynnälle. Liiketulos neuvonantajakustannusten jälkeen 
oli  -1,1  miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Tulos 
ennen veroja oli -0,3 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa 
euroa) ennen 0,7 miljoonan kertaluonteisia 
neuvonantajakustannuksia. Tulos ennen veroja 
kertaluontoisten neuvonantajakustannusten jälkeen oli -1,0 
miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). 
 

• Liikevaihto 01 – 06 /2010 oli 4,6 miljoonaa euroa (2,6  
miljoonaa euroa). Liiketulos oli -1,3 miljoonaa euroa (-2,3 
miljoonaa euroa) ennen Savcor Group Limitedin Face 
(Telecom) liiketoiminnan ostosta aiheutuneita 0,7 miljoonan 
euron kertaluontoisia neuvonantajakustannuksia. Liiketulos 
kertaluontoisten neuvonantajakustannusten jälkeen oli -2,0  
miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja 
oli -1,1 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa) ennen 0,7 
miljoonan kertaluontoisia neuvonantajakustannuksia. Tulos 
ennen veroja kertaluontoisten neuvonantajakustannusten 
jälkeen oli -1,8 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa). 
                 

• Laimennettu osakekohtainen tulos 01-06/2010 oli -0,01 euroa 
(-0,03 euroa).  

 
• Omavaraisuusaste oli 21% (46%), kun pääomalaina lasketaan 

mukaan. Toukokuussa 2010 toteutetun pääomalainajärjestelyn 
vaikutus omavaraisuusasteeseen oli 14,5%. Ilman 
pääomalainajärjestelyä yhtiön omavaraisuusaste oli 6,5%. 
Yhtiön omavaraisuusasteen laskeminen on aiheuttanut Sampo 
Pankki Oyj:n kanssa allekirjoitetun rahoitussopimuksen 
kovenantin rikkoutumisen. Cencorp Oyj on aloittanut 
neuvottelut asian korjaamiseksi Sampo Pankki Oyj:n kanssa 
ja rahoitussopimus on voimassa. 

 
• Cencorp Oyj allekirjoitti 28.5.2010 Australian ASX 

Pörssissä listatun Savcor Group Limitedin kanssa 



kauppasopimuksen Face (Telecom) -liiketoiminnan 
hankkimisesta tukemaan Cencorp Oyj:n kasvustrategiaa. 
Kaupan toteutuminen on ehdollinen muun muassa siihen 
liittyvien osakeantien toteutumiselle sekä Cencorp Oyj:n ja 
Savcor Group Limitedin yhtiökokousten hyväksynnälle.   

 
• Tämän osavuosikatsauksen kohta 11, tulevaisuuden näkymät 

sisältää ennusteen tilikauden 2010 liikevaihdosta ja 
tuloksesta.                                                

 
Vertailukohta on edellisen vuoden vastaava jakso, ellei toisin 
ole mainittu. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 
osavuosikatsaukset –standardia. Osavuosikatsaus on 
tilintarkastamaton. 
 
Katsauskauden ja sen jälkeisistä tapahtumista löytyy enemmän 
tietoa  pörssitiedotteista, jotka on julkaistu Cencorp Oyj:n 
internetsivuilla osoitteessa http://www.cencorp.com>Sijoittajat> 
Pörssitiedotteet.  
 
Cencorp Oyj on osa suomalaista Savcor –konsernia. Savcor Group Oy 
omistaa n. 62,4% Cencorp Oyj:stä.   
 
 
2. Toimitusjohtajan kommentit 
 
Yhtiön tuotteiden kysyntä ja liikevaihto kasvoivat myös toisen 
vuosineljänneksen aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Kun 
tuloksesta eliminoidaan yhtiön liikevaihtoon nähden suuret Face 
(Telecom)-yritysjärjestelystä johtuvat kertaluonteiset kuluerät, 
voidaan myös yhtiön operatiivisen toiminnan kannattavuuden todeta 
parantuneen huomattavasti.  
 
Merkittävin kysynnän kasvu on tapahtunut perinteisissä 
robotiikkatuotteissa, mutta erityisesti laserjärjestelmissä, 
joiden tuotekehitykseen ja kotimaan markkinointiin yhtiö on 
erityisesti panostanut. Laserjärjestelmien toimitusten voidaan 
nyt katsoa olevan pääsemässä vauhtiin, yhteenlasketun laskutuksen 
ylitettyä 0,5 miljoonan euron rajan ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana. Suurimmat laserjärjestelmätoimitukset ovat menneet Polar 
Oy:lle, Iittala Oy:lle ja Oras Oy:lle.  
 
Viimeisimmän laserjärjestelmätilauksen Cencorp Oyj on saanut 
Abloy Oy:ltä, jolle yhtiö toimittaa avaimien ja avainpesien 
lasermerkkausjärjestelmän täysin automatisoidulla 
kappaleenkäsittelyllä. Tällaiset täysin automatisoidut 
laserjärjestelmien toimitukset ovat yhtiön strategian mukaista 
uutta liiketoimintaa, jossa yhtiön perinteinen automaatio-
osaaminen ja Alfa -liiketoiminnan hankinnan myötä saatu 
laserosaaminen yhdistyvät parantaen Cencorp Oyj:n kilpailuasemaa 
markkinoilla.  



 
Kuluvan vuosipuoliskon aikana yhtiö on määrätietoisesti ja 
resurssiensa puitteissa lisännyt panostusta myyntitoimintaan ja 
toisaalta projektitoimitusten laadunvarmistukseen sekä 
tehokkuuteen.  
 
Yhtiön  tarjouskanta tämän osavuosikatsauksen julkistamispäivänä 
on n. 8,0 miljoonaa euroa (3,4). Tarjouskanta koostuu paitsi 
Cencorp Oyj:n perinteisistä elektroniikkatuotannon 
loppukokoonpanon laitteistoista, myös enenevästi kokonaisten 
tuotantolinjojen automaatioratkaisuista, joissa yhtiön oma 
tuoteteknologia on merkittävässä roolissa. Laserpohjaisten 
järjestelmien markkinoinnin kärki suunnataan kotimaan kokemusten 
perusteella niille sovellusalueille, joilla kysyntä on nopeinta 
ja asiakashyödyt suurimmat. 
  
Pohjois- ja Latinalaisen Amerikan markkinoiden kysynnän kasvu 
muodostuu lähinnä Cencorp Oyj:n perinteisistä 
automaatiotuotteista, joilla on vankka jalansija alueen 
elektroniikkatuotannossa. Yhtiössä tehtiin keväällä 
uudelleenjärjestelyjä alueen myynti- ja asiakaspalvelujen 
toiminnan tehostamiseksi. Näiden vaikutus on alkanut näkymään 
ensisijaisesti asiakaspalvelun liikevaihdon kasvuna.  
 
Tuotannon ulkoistamisessa Cencop Oyj on onnistunut kiitettävästi. 
Robotiikkatuotteisiin keskittynyttä alihankintaa tullaan 
suunnitelmallisesti kehittämään myös muiden potentiaalisten 
tuotteiden osalta. Pienten ja volyymituotteiksi luokiteltavien 
laser -merkkaimien kysynnän kehittymistä Cencorp Oyj seuraa 
erityisellä herkkyydellä, reagoidakseen mahdolliseen kysynnän 
kasvuun viivytyksettä.   
 
Mikäli Face (Telecom) -kauppa toteutuu Cencorp Oyj:n 
liiketoiminta laajenee uusille  teknologia-alueille, yhtiön koko 
kasvaa ja se hankkii merkittävän jalansijan Kiinassa ja muualla 
Aasian markkinoilla. Liiketoiminnan osto parantaa Cencorp Oyj:n 
toimintaedellytyksiä mm. seuraavasti:                                           
 

- Syntyvän yhtiön parantunut kassavirta  ja suuremmat 
resurssit luovat parantuneet edellytykset yhtiön 
kasvustrategian eteenpäinviemiselle.  

- Kaupan myötä Cencorp Oyj saa haltuunsa Savcorin kehittämää 
luotettavaa valmistusosaamista ja kapasiteettia vaativan 
erikoiskomponenttien sarjatuotannon tarpeisiin Kiinassa. 
Tämä pienentää yhtiön riskiä merkittävästi, koska Cencorp 
Oyj:n ei itse tarvitse rakentaa valmistuskapasiteettia 
Kiinaan.                        

- Cencorp Oyj:n tulevaisuuden kannalta lähivuosina 
välttämätön läsnäolo tärkeimmällä  ja eniten kasvavalla 
elektroniikka- ja muun kohdeteollisuuden markkina-alueella 
Kiinassa parantaa Cencorp Oyj:n kilpailukykyä paitsi 
Aasiassa myös maailmanlaajuisesti.       



- Cencorp Oyj tuo transaktiolla myös Face liiketoiminnalle 
markkina-aseman Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa 
laajan ja aktiivisen asiakaskannan muodossa.                                    
 

 
3. Segmenttiraportointi  
 
Cencorp Oyj toimii ja raportoi yhdessä liiketoimintasegmentissä.  
 
 
4. Liikevaihto ja tulos  
 
Konsernin liikevaihto 01 - 06/2010 oli 4,6 (2,6) miljoonaa euroa. 
Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa laserautomaatiolaitteiden 
kysynnän  kasvamisesta sekä suhdannetilanteen kääntymisestä 
positiivisemmaksi.                                     
 
Savcor Group Limitedin Face (Telecom) –liiketoiminnan ostosta 
aiheutuu Cencorp Oyj:lle merkittävä kertaluontoinen 
neuvonantajakustannus, josta 0,7 miljoonaa euroa rasittaa 01 – 06 
/ 2010 tulosta. 
 
Liikevoittotasolla konsernin tulos oli tappiollinen -1,3 (-2,3) 
miljoonaa euroa ennen 0,7 miljoonan euron kertaluontoisia  
neuvonantajakustannuksia. Liiketulos kertaluontoisten 
neuvonantajakustannusten jälkeen oli –2,0 (-2,3) miljoonaa euroa. 
Konsernin tappio ennen veroja oli -1,1 (-2,5) miljoonaa euroa 
ennen 0,7 miljoonan euron kertaluontoisia  
neuvonantajakustannuksia. Tulos ennen veroja kertaluontoisten 
neuvonantajakustannusten jälkeen oli –1,8 (-2,5) miljoonaa euroa. 
Nettotappio ennen 0,7 miljoonan euron kertaluontoisia  
neuvonantajakustannuksia oli -1,1 (-2,5) ja kertaluontoisten 
neuvonantajakustannusten jälkeen nettotappio oli -1,8 (-2,5) 
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,03) euroa.       
 
Konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 2,7 (1,4) 
miljoonaa euroa. Tulosta rasittavat Savcor Group Ltd:n Face 
(Telecom) –liiketoiminnan ostosta toiselle vuosineljännekselle 
kirjatut  n. 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset 
neuvonantajakustannukset. Tulos ennen veroja ennen 0,7 miljoonan 
euron kertaluontoisia  neuvonantajakustannuksia oli tappiollinen    
-0,3 (-1,5) miljoonaa euroa ja kertaluontoisten 
neuvonantajakustannusten jälkeen oli -1,0 (-1,5) miljoonaa euroa.  
                      
Cencorp Oyj on soveltanut 1.1.2010 alkaen tuloutuskäytäntöä, 
jonka mukaan projektiluonteiset toimitukset tuloutetaan 
valmistusasteen mukaisesti.  
 
 
 
 
 



5. Rahoitus ja investoinnit  
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -0,3 (-2,7) 
miljoonaa euroa.  
 
Myyntisaamiset olivat katsauskauden päättyessä 1,7 (1,6) 
miljoonaa euroa.  
 
Yhtiön nettorahoitustuotot olivat katsauskaudella  0,2 (-0,2) 
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 21% (46%), kun pääomalaina 
lasketaan mukaan. Toukokuussa 2010 toteutetun 
pääomalainajärjestelyn vaikutus omavaraisuusasteeseen oli 14,5%. 
Ilman pääomalainajärjestelyä yhtiön omavaraisuusaste oli 6,5%. 
Yhtiön omavaraisuusasteen laskeminen on aiheuttanut Sampo Pankki 
Oyj:n kanssa allekirjoitetun rahoitussopimuksen kovenantin 
rikkoutumisen. Cencorp Oyj on kuitenkin aloittanut neuvottelut 
asian korjaamiseksi Sampo Pankki Oyj:n kanssa ja rahoitussopimus 
on voimassa. 
 
Osakekohtainen omapääoma oli 0,005 (0,04) euroa. Katsauskauden 
päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,4 (0,1) miljoonaa euroa 
ja käyttämättömien vientilimiitti- ja factoringluottojen määrä 
oli 1,3 (2,3) miljoonaa euroa.  
 
Savcor Group Oy on sitoutunut järjestämään Cencorp Oyj:lle 
tarpeellisen lisärahoituspaketin liiketoiminnan 
toimintaedellytysten kehittämiseen. Rahoituspaketilla turvataan 
Cencorp Oyj:lle riittävä käyttöpääoma tilikauden 2010 loppuun. 
Yhtiö uskoo, että tällä rahoitusjärjestelyllä varmistettu 
käyttöpääoma riittää siihen asti, kunnes yhtiön kassavirta 
kääntyy positiiviseksi.  
 
 
6. Henkilöstö  
 
6.1. Henkilöstömäärä  
 
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 71 
(99) henkilöä. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat 
yhteensä 2,0 (1,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2009 palkkiokulujen 
vertailulukuun vaikuttivat merkittävästi tilikauden 2009 
ensimmäisellä vuosipuliskolla  käytössä olleet lomautukset, jotka 
pystyttiin lopettamaan vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla. 
 
 
7. Konsernirakenteen muutokset 
 
Cencorp Oyj:n hallitus päätti 29.3.2010 sulauttaa Savcor Alfa 
Oy:n ja Singulase Oy:n emoyhtiö  Cencorp Oyj:öön. Perusteena 
päätökselle on tytäryhtiöissä olevan laserosaamisen ja 
laserteknologian keskittäminen emoyhtiöön sekä Cencorp Oyj:n                 
konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautuminen on Singulase Oy:n 



osalta tapahtunut 31.7.2010 ja Savcor Alfa Oy:n osalta sen 
arvioidaan tapahtuvan 31.12.2010 mennessä. 
                                                                                
Cencorp Oyj:n tytäryhtiö TMD-Test Mechanic & Design Oy 
lakkautetaan selvitystilan kautta syyskuun 2010 loppuun mennessä. 
TMD-Test Mechanic & Design Oy:llä ei ole toimintaa ja sen 
liiketoiminnot on vuonna 2006 toteutetun yrityskaupan jälkeen 
siirretty emoyhtiöön.  
 
 
8. AML:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta 
                                                                  
8.1. Cencorp Oyj ilmoitti 5.5.2010, että Cencorp Oyj:n saaman 
tiedon mukaan Markku Jokelan henkilökohtainen omistusosuus 
Cencorp Oyj:n osake- ja äänimäärästä on laskenut alle 1/20 osaan 
eli n. 6,24 prosentista n. 4,54 prosenttiin.                                                                                   
Markku Jokelan määräysvallassa oleva sijoitusyhtiö FT Capital Oy 
omistaa 1.707.140 Cencorp Oyj:n osaketta eli n. 1,26% Cencorp 
Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Markku Jokelan ja hänen 
määräysvallassaan olevan FT Capital Oy:n yhteenlaskettu 
omistusosuus Cencorp Oyj:n osake- ja äänimäärästä on n. 5,8%:ia  
 
8.2. Cencorp Oyj ilmoitti 28.5.2010, että Face (Telecom) 
liiketoiminnan ostoon liittyen yhtiö on  saanut tiedoksi Savcor 
Group Oy:n ja Savcor Group Limitedin arvopaperimarkkinalain 2 
luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen.  Järjestelyn 
toteutuessa   Savcor Group Oy:n omistusosuus Cencorp Oyj:ssä 
alenee alle 50 prosenttiin Cencorp Oyj:n osakkeista ja äänistä. 
Savcor Group Limitedin osalta järjestelyn toteutuminen johtaa 
Cencorp Oyj:n osakkeiden hankkimiseen siten, että Savcor Group 
Limitedin omistusosuus Cencorp Oyj:ssä ylittää 30 prosenttia 
Cencorp Oyj:n osakkeista ja äänistä.    
 
 
9. Muut katsauskauden aikaiset olennaiset tapahtumat  
 
9.1. Muutos Cencorp Oyj:n johtoryhmän kokoonpanoon                              
 
Cencorp Oyj ilmoitti 1.4.2010, että talousjohtaja Jarmo Kanervon 
työsuhde päättyy 31.10.2010. Johtoryhmää ei toistaiseksi 
täydennetä.  
 
9.2. Cencorp Oyj:n 28.4.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen 
päätökset 
 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen. Hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-
31.12.2009 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 
31.12.2009 päättyneen tilikauden tappio kirjataan        
kertyneet voittovarat -tilille. Emoyhtiön hallituksessa 
tilikauden aikana toimineille henkilöille ja tilikauden aikana 



toimineelle toimitusjohtajalle myönnettiin  vastuuvapaus 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.                          
 
Cencorp Oyj:n hallitukseen valittiin Matti Paasila,  Hannu 
Savisalo ja  Iikka Savisalo.                                                                       
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Matti Paasila.                                                                  
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä 
varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa 
vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa 
vuodessa.                                                 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.   
 
9.3. Raportointikäytännön muutos 
 
Cencorp Oyj ilmoitti 25.5.2010 siirtyneensä 1.1.2010 
kululajipohjaisesta raportoinnista toimintokohtaiseen 
raportointiin.   
 
Raportointikäytännön muutos perustuu siihen, että Cencorp Oyj:n 
johto seuraa yhtiön toimintaa toimintokohtaiseen raportointiin 
perustuen ja ulkoinen raportointi muutetaan tätä vastaavaksi. 
Yhtiön liiketoiminnan luonne on muuttunut merkittävästi 
toimitussisällön osalta kokonaisvaltaisten ja pitkäkestoisten 
linjatoimitusten suuntaan aikaisemmista vakiolaitetoimituksista. 
 
Tiedotteen yhteydessä julkaistiin 25.2.2010 tilinpäätöstiedotteen 
vertailuluvut toimintokohtaisesti esitettyinä tilikaudelta 1.1-
31.12.2009.  
 
9.4. Cencorp Oyj vahvisti pääomarakennettaan 
 
Cencorp Oyj:n hallitus päätti 25.5.2010 muuttaa sillä sen 
suurimmalta osakkeenomistajalta, Savcor Group Oy:ltä 3.2.2009 
saadun 200.000,00 euron määräisen lainan ja 31.12.2009 saadun 
1.229.000,00 euron määräisen lainan, yhteensä 1.429.000 euron 
määräiset lainat, osakeyhtiölain mukaiseksi 1.429.000 euron 
suuruiseksi pääomalainaksi Cencorp Oyj:n pääomarakenteen 
vahvistamiseksi. Pääomalainaan liittyy vaihto-oikeus Cencorp 
Oyj:n osakkeisiin Savcor Group Oy:lle tarjottujen optio-
oikeuksien perusteella. Pääomalainan pääomalle maksetaan kiinteää 
vuotuista korkoa 10,00%. Laina-aika alkaa 25.5.2010 ja päättyy 
30.6.2011. Laina maksetaan takaisin viimeistään 30.6.2011, mikäli 
Osakeyhtiölain mukaiset säännökset pääomalainan takaisin maksulle 
täyttyvät.  
 



Lainan yhteydessä Cencorp Oyj on tarjonnut osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen Savcor Group Oy:n merkittäväksi 
vastikkeetta 8.931.000 kappaletta optio-oikeutta, jolla kullakin 
on oikeus merkitä yksi (1) uusi Cencorp Oyj:n osake. 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-
oikeudet annetaan Cencorp Oyj:n pääomarakenteen vahvistamiseksi, 
joten optio-oikeuksien antamiselle on siten Cencorp Oyj:n 
kannalta painava taloudellinen syy. Savcor Group Oy on 25.5.2010 
merkinnyt kaikki sille tarjotut optio-oikeudet.  
 
Pääomalaina voidaan sen ehtojen mukaan konvertoida Cencorp Oyj:n 
osakkeiksi ja Savcor Group Oy:llä on lainaehtojen mukaisesti 
oikeus saada 8.931.000 Cencorp Oyj:n uutta osaketta. Cencorp 
Oyj:n uusien osakkeiden merkintähinta on 0,16 euroa per osake, 
ellei merkintä tapahdu myöhemmin kuin yhden (1) vuoden kuluttua 
tästä päätöksestä. Tämän jälkeen osakekohtainen merkintähinta on 
Savcor Group Oy:n optio-oikeuksien vaihtoa koskevan ilmoituksen 
tekemistä edeltävien viiden (5) NASDAQ OMX Helsingin (Helsingin 
Pörssi) kaupankäyntipäivän osakevaihdolla painotettu Cencorp 
Oyj:n osakkeen keskikurssi. Osakkeiden merkintähinta maksetaan 
kuittaamalla se lainapääomaa ja maksamattomia korkoja, sikäli 
kuin se on osakeyhtiölain mukaan mahdollista, vastaan. Osakkeiden 
merkintäaika alkaa lainan mukaisten optio-oikeuksien 
merkitsemisestä kaupparekisteriin. Osakkeiden merkintäaika 
päättyy viiden (5) vuoden kuluttua tämän päätöksen tekemisestä. 
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi optio-oikeuksien käyttämisen 
johdosta nousta enintään 8.931.000 uudella osakkeella. Vaihto-
oikeutta käyttämällä annettavan osakkeen koko merkintähinta 
kirjataan Cencorp Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
Cencorp Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo ja Cencorp 
Oyj:n hallituksen jäsen Iikka Savisalo käyttävät määräysvaltaa 
Savcor Group Oy:ssä 
 
Perusteena tälle pääomalainajärjestelylle on yhtiön oman pääoman 
vahvistaminen. Yhtiö uskoo, että tällä pääomalainajärjestelyllä 
vahvistettu omapääoma riittää siihen asti, kunnes yhtiön tulos 
kääntyy positiiviseksi.    
 
9.5. Cencorp Oyj hankkii Savcor Face (Telecom) liiketoiminnan ja 
järjestää osakeannit kaupan rahoittamiseksi 
                               
Cencorp Oyj allekirjoitti 28.5.2010 suomalaisen Savcor Group Oy:n 
Australian ASX Pörssissä listatun tytäryhtiön Savcor Group 
Limitedin kanssa kauppasopimuksen Savcorin Face (Telecom)   -
liiketoiminnan hankkimisesta tukemaan Cencorp Oyj:n 
kasvustrategiaa. Hankittavasta liiketoiminnasta maksettava 
kauppahinta suoritetaan osittain Savcor Group Limitedille         
suunnattavalla 16 miljoonan euron määräisellä osakeannilla ja 
osittain käteisenä. Käteisvastike on määrältään 11 miljoonaa 
Australian dollaria (noin 7,5 miljoonaa euroa käyttäen Suomen 



Pankin viitekurssia 27.5.2010) vähennettynä kaupan kohteella 
kaupan toteuttamishetkellä olevan pankkilainan määrällä, jonka  
Cencorp Oyj 28.5.2010 käytettävissä olevien tietojen perusteella 
arvioi olevan noin 6 miljoonaa Australian dollaria (noin 4 
miljoonaa euroa). Myös käteisvastike tullaan rahoittamaan uusien 
osakkeiden annilla.  Kaupan   toteutuminen on ehdollinen muun 
muassa Cencorp Oyj:n ja Savcor Group Limitedin yhtiökokousten     
hyväksynnälle.                                                                  
 
Face (Telecom) -liiketoiminta on pääasiallisesti teleliikenne- ja 
muuta elektroniikkateollisuutta palveleva, teknisten sekä 
dekoratiivisten ratkaisujen globaali toimittaja. Sen toiminta 
kattaa mm. EMI (electro magnetic interference)-suojausten, 
dekoratiivisten pinnoitteiden, RFID (Radio Frequency               
Identification) lähettimien ja vastaanottimien sekä 
matkapuhelimien joustavien  antennien ja virtapiirien 
valmistuksen.  
 
Liiketoiminnan raportoitu liikevaihto vuonna 2009 oli noin 32,3 
miljoonaa Australian dollaria (noin 22,1 miljoonaa euroa käyttäen 
Suomen Pankin viitekurssia 27.5.2010) ja vuonna 2008 noin 41,7 
miljoonaa Australian dollaria (noin 28,5 miljoonaa euroa). 
Liiketoiminnan raportoitu käyttökate vuonna 2009  oli noin 5,7 
miljoonaa Australian dollaria (noin 3,9 miljoonaa euroa), ja 
vuonna 2008 noin 9,6 miljoonaa Australian dollaria (noin 6,6 
miljoonaa euroa).          
 
Yllä mainitut luvut kuvaavat Face (Telecom)-liiketoimintaa osana                
Savcor-konsernia siinä muodossa, kuin Savcor Group Limited on 
luvut tilinpäätöksessään raportoinut. Kaupan kohteena olevassa 
liiketoimintakokonaisuudessa on vähäisiä  eroja Savcor Group 
Limitedin raportoimaan Face (Telecom) -liiketoimintaan nähden, 
eivätkä     luvut siten kuvaa täsmällisesti kaupan kohteena 
olevaa liiketoimintaa.           
 
Kaupassa syntyvän yhdistyneen yhtiön alustavan pro forma –
taloudellisen informaation mukaan yhdistyneen yhtiön liikevaihto 
olisi tilikaudella 1.1.2009 - 31.12.2009 ollut noin 24,3 
miljoonaa euroa ja tilikauden liiketulos  noin -4,6 miljoonaa 
euroa. Yhdistyneen yhtiön taseen loppusumma 31.12.2009 olisi 
ollut noin 40,3 miljoonaa euroa.   
 
Yhdistyneen yhtiön alustava ja tilintarkastamaton pro forma                     
konsernituloslaskelma ja -tase sekä kuvaus niiden 
laadintaperiaatteista on 28.5.2010 julkaistun yritysjärjestelyä 
koskeneen tiedotteen liitteenä. Luonteensa vuoksi edellä mainitut 
pro forma tuloslaskelma-ja tasetiedot kuvaavat kuvitteellista 
tilannetta, eivätkä ne siksi anna kuvaa kaupan toteutuessa 
syntyvän yhdistyneen yhtiön todellisesta taloudellisesta  
tilanteesta tai tuloksesta.                                                  
                                          



Face (Telecom) -liiketoiminnan osto parantaa Cencorp Oyj:n 
toimintaedellytyksiä mm. seuraavasti:                                                                    
 

- Syntyvän yhtiön parantunut kassavirta ja suuremmat 
resurssit luovat parantuneet edellytykset yhtiön 
kasvustrategian eteenpäinviemiselle. 

                         
- Kaupan myötä Cencorp Oyj saa haltuunsa Savcorin kehittämää 

luotettavaa valmistusosaamista ja kapasiteettia vaativan 
erikoiskomponenttien sarjatuotannon tarpeisiin Kiinassa. 
Tämä pienentää yhtiön riskiä merkittävästi, koska Cencorpin 
ei itse tarvitse rakentaa valmistuskapasiteettia Kiinaan.                       

 
- Cencorp Oyj:n tulevaisuuden kannalta lähivuosina 

välttämätön läsnäolo tärkeimmällä ja eniten kasvavalla 
elektroniikka- ja muun kohdeteollisuuden markkina-alueella 
Kiinassa parantaa Cencorpin kilpailukykyä paitsi Aasiassa, 
myös maailmanlaajuisesti.                                                            

 
- Cencorp Oyj  tuo transaktiolla myös Face (Telecom) -

liiketoiminnalle markkina-aseman Amerikassa laajan ja 
aktiivisen asiakaskannan muodossa.                          

 
Kauppa käsittää Savcor -konserniin kuuluvat Face (Telecom) –
liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt, emoyhtiönään Savcor Pacific 
Limited -niminen Hong Kongissa sijaitseva holdingyhtiö, jonka 
osakekanta siirtyy kaupassa kokonaisuudessaan  Cencorp Oyj:n 
omistukseen. Liiketoimintaan kuuluvat operatiiviset yhtiöt 
sijaitsevat Kiinassa, missä niillä on myös kolme 
tuotantolaitosta. Yhtiöiden palveluksessa  on yhteensä noin 670 
työntekijää. Kaupan myötä Cencorp Oyj:lle siirtyvät myös kaikki 
Savcor Group Limitedin ja sen tytäryhtiön Intune Circuits Oy:n 
omistamat Face (Telecom) -liiketoimintaan liittyvät 
immateriaalioikeudet sekä Savcorin ja kaupan kohteen välinen, 
Savcor-konsernin laina- ja takausvastuiden uudelleen järjestelyn 
yhteydessä annettava konsernin sisäinen laina.    
 
Kaupan toteutuminen edellyttää Cencorp Oyj:n ja Savcor Group 
Limitedin yhtiökokousten hyväksyntää. Kaupan toteuttamiselle on 
lisäksi asetettu tiettyjä tavanomaisia kaupan  toteuttamisen 
ehtoja, kuten Savcor-konsernin laina- ja takausvastuiden 
uudelleenjärjestely, kauppaa ja osakeanteja koskevien 
tilintarkastajien ja ns. fairness  opinion -lausuntojen saaminen, 
tarvittavien viranomaislupien saaminen ja edellytys, ettei kaupan 
kohteessa tai Cencorp Oyj:ssä tapahdu olennaista haitallista 
muutosta.                                                                       
 
Edellyttäen, että kaupalle saadaan tarvittavat 
yhtiökokoushyväksynnät, Cencorp Oyj:n ja Savcor Group Limitedin 
tavoitteena on, että kauppa toteutetaan vuoden 2010 kolmannen 
vuosineljänneksen aikana.                                                       
                                 



Cencorp Oyj:n hallitus tulee lähiaikoina kutsumaan koolle 
ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään kauppaa sekä päättämään 
kaupan rahoittamiseen liittyvistä osakeanneista.                                                      
 
Cencorp Oyj:n  saaman tiedon mukaan Finanssivalvonta on 
27.5.2010 myöntänyt Savcor Group Limitedille ja Savcor Group 
Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain mukaisesta 
velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous yhtiön osakkeista 
siinä tapauksessa, että tässä tiedotteessa tarkoitettu kauppa 
toteutuu. Poikkeuslupa  koskee tilannetta, jossa Savcor Group 
Limitedin arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä tarkoitettu 
ääniosuus kasvaa kaupan seurauksena yli kolmen kymmenesosan, 
mutta  jää alle puolen Cencorp Oyj:n osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan käsillä on 
sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella      poikkeuslupa 
voidaan myöntää, eikä poikkeuslupa kokonaisuutena arvioiden 
olennaisesti vaaranna Cencorp Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajien 
asemaa.             
                                
Kauppaa ja siihen liittyviä osakeanteja on esitelty tarkemmin 
Cencorp Oyj:n 28.5.2010 julkaistussa pörssitiedotteessa joka on 
nähtävillä mm. Cencorp Oyj:n internetsivuilla osoitteessa 
http://www.cencorp.com>Sijoittajat> Pörssitiedotteet.                               
 
 
10. Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Toimialan, suhdanteista riippuvan,  vaikean ennustettavuuden 
vuoksi suurimmat riskit liittyvät tuotteiden kysyntävaihteluihin 
ja toimintojen sopeuttamiseen kysynnän mukaisesti. 
 
Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän 
laskutusvolyymin toteutumiseen ja Cencorp Oyj:n 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.  
 
Savcor Face (Telecom) yritysjärjestelyn toteutumisen kannalta 
suurimmat riskit liittyvät tavanomaisiin kaupan  toteuttamisen 
ehtoihin, kuten Savcor -konsernin laina- ja takausvastuiden 
uudelleenjärjestelyyn, kauppaa ja osakeanteja koskeviin 
tilintarkastajien ja ns. fairness  opinion -lausuntojen 
saamiseen, tarvittavien viranomaislupien saamiseen ja siihen 
ettei kaupan kohteessa tai Cencorp Oyj:ssä tapahdu olennaista 
haitallista muutosta. Lisäksi yritysjärjestely edellyttää 
molempien yhtiöiden yhtiökokousten hyväksyntää.                                       



 
Yhtiön rahoituksen riittävyyteen sisältyy riskejä. Yhtiö on 
tämänhetkisten talousnäkymien pohjalta, kohdassa 5. mainituin 
toimenpitein pystynyt varmistamaan rahoituksensa vuoden 2010 
loppuun.  
 
Cencorp Oyj:hin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu 
tarkemmin vuoden 2009 vuosikertomuksessa sekä 7.4.2009 
julkaistussa listalleottoesitteessä ja sen liitteissä. 
 
 
11. Tulevaisuuden näkymät  
 
Cencorp Oyj arvioi nykyisen liiketoimintansa koko vuoden 
liikevaihdon kasvavan yli 50% edellisestä vuodesta (2009: 6,1 
miljoonaa euroa) edellyttäen, että vallitsevat suhdanteet eivät 
olennaisesti muutu. Koko vuoden tulosta rasittavat merkittävästi 
Face (Telecom) –liiketoiminnan ostosta aiheutuvat kertaluonteiset 
neuvonantajakustannukset, jotka ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
olivat n. 0,7 miljoonaa euroa. Operatiivisen liiketoiminnan koko 
vuoden tuloksen, ilman kertaluonteisia kustannuksia, arvioidaan 
olevan vuoden 2009 tulosta selvästi parempi, mutta edelleen 
tappiollinen.  
 
Cencorp Oyj:n tilauskanta oli katsauskauden päättyessä n. 2,3 
(0,8) miljoonaa euroa ja tämän osavuosikatsauksen 
julkistamishetkellä n. 2,5 miljoonaa euroa 
 
Cencorp Oyj antaa Face (Telecom) -kaupassa syntyvän yhdistyneen 
yhtiön  markkinaohjeistuksen vuoden 2010 osalta viimeistään 
kaupan toteuttamisen yhteydessä. Kaupan  toteutuminen on 
ehdollinen muun muassa siihen liittyvien osakeantien 
toteutumiselle sekä Cencorp Oyj:n ja Savcor Group Limitedin 
yhtiökokousten hyväksynnälle.                                                   
   
Cencorp Oyj:n tavoitteena on kasvaa strategisten valintojen 
pohjalta tehtyjen yritysjärjestelyjen, uusien tuotteiden ja 
uusien asiakkuuksien avulla sekä lisensioimalla yhtiön tarjontaa 
täydentäviä tuotteita ja teknologioita. Cencorp Oyj:n 18.5.2009 
julkistamien strategialinjausten mukaisesti yhtiö siirtyy Face 
(Telecom) -kaupan myötä strategiatoteutuksen seuraavaan 
vaiheeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa laserpohjaisten 
tuotantoautomaatioratkaisujen toimituskyvyn edelleen 
vahvistamista ja toisaalta erityisosaamista vaativaan    
erikoiskomponenttien sarjatuotantoon suuntautumista.  
 
Cencorp Oyj 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.   



 
Cencorp Oyj tulee julkistamaan lisätietoja Face (Telecom)-kaupan 
vaikutuksista Cencorp Oyj:n liiketoimintaan ja tulevaisuuden 
näkymiin kaupan rahoittamiseksi järjestettävien osakeantien 
yhteydessä.  
  
 
Mikkelissä, 26.8.2010 
 
Cencorp Oyj 
 
HALLITUS 
 
 
 

Konsernin laaja tuloslaskelma, 
IFRS 

        

(tilintarkastamaton)          
           
           

1 000 EUR 4-6/2010  4-6/2009  1-6/2010  1-6/2009  1-12/2009 
           

Liikevaihto 2 672  1 413  4 584  2 642  6 107 
Myytyjen suoritteiden hankintameno -2 214  -1 615  -3 896  -3 001  -6 417 
Bruttokate 457  -202  687  -359  -310 

           
Liiketoiminnan muut tuotot 15  28  43  92  844 
Tuotekehityskulut -81  -105  -319  -64  -680 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -482  -563  -912  -1 038  -2 115 
Hallinnon kulut -1 007  -481  -1 513  -957  -1 970 
Liiketoiminnan muut kulut -9  -11  -17  -11  -555 

           
Liikevoi
tto 

 -1 107  -1 333  -2 031  -2 336  -4 786 

           
Rahoitustuotot 200  4  389  219  20 
Rahoituskulut -131  -158  -196  -375  -326 

           
Tulos ennen veroja -1 038  -1 487  -1 838  -2 492  -5 092 

           
Tulovero
t 

 8  7  17  7  33 

           
Tilikauden tulos -1 029  -1 480  -1 822  -2 485  -5 059 

           
Tilikauden tuloksen jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille -1 029  -1 480  -1 822  -2 485  -5 059 

           
Laimentamaton osakekohtainen 
tulos, eur 

-0,01  -0,01  -0,01  -0,03  -0,04 

Laimennusvaikutuksella oikaistu          
osakekohtainen tulos, eur -0,01  -0,01  -0,01  -0,03  -0,04 

           



           
Muut laajan tuloksen erät          

           
Muuntoerot -113  67  -235  90  41 
Muut laajan tuloksen erät 0  0  0  0  0 

           
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 142  -1 413  -2 056  -2 395  -5 018 

           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         
Emoryityksen omistajille -1 142  -1 413  -2 056  -2 395  -5 018 

           
 

Konsernitase, IFRS     

(tilintarkastamaton)     

      
      

1 000 EUR   30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 
      

VARAT      
      

Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 584 1 978 734 
Liikearvo   2 967 2 966 2 966 
Muut aineettomat hyödykkeet 1 123 1 343 988 
Myytävissä olevat sijoitukset  10 10 10 
Pitkäaikaiset varat 
yhteensä 

 4 683 6 297 4 698 

      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus  2 173 3 574 2 559 
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 2 967 1 803 2 982 
Rahavarat   409 95 107 
Lyhytaikaiset varat 
yhteensä 

 5 549 5 472 5 648 

      
Varat yhteensä  10 232 11 769 10 346 

      
      

OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
      

Osakepääoma   3 425 3 425 3 425 
Muut rahastot   18 432 18 432 18 432 
Muuntoerot   -125 90 110 
Kertyneet voittovarat  -21 088 -16 636 -19 266 
Oma pääoma yhteensä  645 5 311 2 701 

      
Pitkäaikaiset velat     
Pitkäaikaiset lainat  2 949 2 314 2 949 
Laskennalliset verovelat  92 135 110 
Pitkäaikaiset velat 
yhteensä 

 3 040 2 449 3 059 

      



Lyhytaikaiset velat     
Lyhytaikaiset korolliset velat 2 730 1 587 2 077 
Ostovelat ja muut velat  3 750 2 338 2 470 
Lyhytaikaiset varaukset  67 84 39 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6 547 4 009 4 586 

      
Velat yhteensä  9 588 6 458 7 645 

      
Oma pääoma ja velat yhteensä 10 232 11 769 10 346 

      
 

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS     
(tilintarkastamaton)     

      
      

1 000 EUR  1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 
      

Liiketoiminnan rahavirta     
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja  -1 822 -2492 -5 092 
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta    

 Poistot ja arvonalentumiset  + 384 425 989 
 Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista  +/- -4   
 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)  +/- -323 -48 -20 
 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua  +/- 19 -1 063 -1 058 
 Rahoitustuotot ja -kulut  + 130 8 326 
 Korkotuotot   -    
 Verot   - -17   

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  -1 632 -3 170 -4 855 
      

Käyttöpääoman muutos     
Käyttöpääoman muutos  1 381 1 195 1 241 

      
Rahoituserien ja verojen oikaisu 
maksuperusteiseksi 

    

 Maksetut korot  - -16 -699 -787 
 Saadut korot  + 0 0  
 Muut rahoituserät  - -44   
 Maksetut verot  -  0  

Rahoituserät ja verot  -60 -699 -787 
      

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA  -311 -2 674 -4 401 
      
      

Investointien rahavirta     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -380 -792 -15 
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä 

 + 16 0  

Myönnetyt lainat  -    
Lainasaamisten takaisinmaksut  + 376   
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden 
hankinta 

 -   -787 

Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden 
luovutus 

 +    

      



INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA  12 -792 -802 
      
      

Rahoituksen rahavirta     
Osakeannista saadut maksut  +  2 858 2 858 
Pitkäaikaisten lainojen nostot  +  1 719 2 926 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -  -90 -130 
Lyhytaaikaisten lainojen nostot  + 6 365 703 1 920 
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -5 712 -1 805 -2 439 
Maksetut osingot  -  0  

      
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA  653 3 385 5 135 

      
      

RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)  354 -81 -68 
      

 

Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 
30.6.2010 

   

(tilintarkastamato
n) 

      

       

       
1 000 EUR Osakepääo

ma 
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 
Muuntoero, laaja tulos  -235   -235 

Kauden voitto/tappio    -1 822 -1 822 
30.6.2010 3 425 4 908 -125 13 524 -21 088 645 

       
       
       
       

Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 
30.6.2009 

   

(tilintarkastamato
n) 

      

       

       

1 000 EUR Osakepääo
ma 

Muut 
rahastot 

Muuntoero Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 

31.12.2008 3 425 4 908 69 7 099 -13 602 1 899 
Pitkäaikaisen velan konvertointi osakkeiksi  3 567  3 567 

Suunnattu anti    800  800 



Osakeanti    2 058  2 058 
Osakeannin vähennykset    -500 -500 

Muu muutos     -49 -49 
Muuntoero, laaja tulos  21   21 

Kauden voitto/tappio    -2 485 -2 485 
30.6.2009 3 425 4 908 90 13 524 -16 636 5 311 

       
 

Konsernin tunnusluvut      
(tilintarkastamaton)      

      
      

1 000 EUR 4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 
      

Liikevaihto 2 672 1 413 4 584 2 642 6 107 
Liiketulos -1 107 -1 333 -2 031 -2 336 -4 786 
% liikevaihdosta -41,4 -94,3 -44,3 -88,4 -78,4 
Tulos ennen veroja -1 038 -1 487 -1 838 -2 492 -5 092 
% liikevaihdosta -38,8 -105,2 -40,1 -94,3 -83,4 

      
Taseen loppusumma 10 232 11 769 10 232 11 769 10 346 
Omavaraisuusaste % (ilman pääomalainoja) 6,5 46,0 6,5 46,0 26,7 
Omavaraisuusaste % (pääomalainan kanssa) 21,0 46,0 21,0 46,0 26,7 
Nettovelkaantumisaste % 714,3 71,7 714,3 71,7 182,1 
Bruttoinvestoinnit 280 1 102 380 1 105 1 115 
% liikevaihdosta 10,5 78,0 8,3 41,8 18,3 
Tutkimus- ja kehitysmenot 81 61 319 94 344 
% liikevaihdosta 3,0 4,3 7,0 3,6 5,6 

      
Tilauskanta 2 348 821 2 348 821 917 

      
Henkilöstö, keskimäärin 71 99 74 99 97 
Henkilöstö, kauden lopussa 70 98 70 98 86 

      
Koroton vieras pääoma 3 750 2 339 3 750 2 339 2 470 
Korollinen vieras pääoma 5 678 3 901 5 678 3 901 5 026 

      
Osakekohtaiset tunnusluvut      
 Tulos/osake (laimennettu) -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,04 
 Tulos/osake (laimentamaton) -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,04 
 Oma pääoma/osake 0,005 0,04 0,00 0,04 0,02 

      
Osakkeen kurssikehitys      
 Ylin kurssi 0,19 0,21 0,19 0,21 0,22 
 Alin kurssi 0,13 0,08 0,13 0,07 0,07 
 Keskikurssi 0,16 0,08 0,16 0,08 0,09 
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 

      
Osakekannan markkina-arvo, kauden 
lopussa, MEUR 

18,8 18,9 18,8 18,9 20,2 

      
      



Tunnuslukujen 
laskentaperiaatteet 

     

      
Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma + vähemmistöosuus  x 100  

 Taseen loppusumma - saadut ennakot  
      
      

Nettovelkaisuusaste (%): Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset  
 ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100  
 Oma pääoma + vähemmistöosuus   
      
      

Tulos/osake (EPS): Tulos ennen satunnaiseriä +/- vähemmistö-  
 osuus tilikauden tuloksesta - verot   
 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu 
 lukumäär

ä 
    

      
      

Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä  
 tilinpäätöspäivänä    
      

 

Vastuusitoumukset    
(tilintarkastamaton)    

    
    

1 000 EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 
    

Rahoituslaitoslainat 967 720 830 
 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 687 12 687 
 Annetut kiinteistökiinnitykset 0 0 0 

    
Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 1 169 205 652 
 Myyntisaamiset vakuutena 1 320 212 712 
 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 687 12 687 

    
Vakuudeksi annetut    
 Yrityskiinnitykset yhteensä 12 691 12 687 12 687 
 Kiinteistökiinnitykset yhteensä 0 0 0 

    
Leasingvastuut    
 Seuraavana vuonna erääntyvät  43 78 51 
 Myöhemmin erääntyvät 14 35 25 

    
Vuokravastuut    
 Seuraavana vuonna erääntyvät  246 143 157 
 Myöhemmin erääntyvät 1 057 488 472 
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