
CENCORP OYJ 
V U O S I K AT S A U S     2013



Sivu

CENCORP LYHYESTI
 

 ▶   Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja –laitteiden 
valmistus ja elinkaarihallinta.

 ▶   Yhtiö panostaa erityisesti uuden sukupolven aurinkosähkömodulien, niiden komponenttien ja valmistusautomaation kehittämiseen, 
valmistamiseen ja myymiseen.

 ▶   Tuotevalikoimaan kuuluvat joustavat virtapiirit, joita ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät takakontaktivirranjohteet(CBS, 
Conductive Back Sheet) ja matkaviestimissä käytettävät antennivirtapiirit (mm. NFC-, RFID- ja WIFI-antennit).

 ▶   Cencorp on yksi johtavista laser- ja teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Yhtiö valmistaa jyrsintään, komponenttien 
ladontaan, testaukseen ja lasertyöstöön suunniteltuja laitteita ja näistä muodostuvia toimituskokonaisuuksia, joilla tehostetaan 
merkittävästi asiakkaiden tuotantoa.

 ▶   Lisäksi Cencorp tarjoaa asiakkailleen laser- ja automaatiolinjojen ja –laitteiden elinkaarihallintapalvelua turvatakseen laitteiden 
mahdollisimman häiriöttömän ja pitkän käyttöiän.

 ▶   Cencorp toimii puhtaan teknologian ja elektroniikkateollisuuden sovellusaloilla. Asiakkaita ovat mm. aurinkosähkömoduli- ja 
autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio- ja teollisuusautomaatioalojen yritykset.

 ▶   Cencorp on globaali toimija, jolla on myyntiedustajia ja jälleenmyyjiä kaikilla merkittävillä markkinoilla sekä kansainvälisesti kattava 
asiakaspalvelu- ja huolto-organisaatio, jonka tehtävä on palvella asiakkaita paikallisesti ja taata toimitettujen laitteiden toimivuus.

 ▶   Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä ja muut toimipisteet Salossa sekä USA:ssa, Kiinassa, Ranskassa ja Virossa.

 ▶   Oma tuotantolaitos sijaitsee Kiinassa ja sopimustuotanto Suomessa.

 ▶   Cencorp Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

 ▶   Yhtiö on vuodesta 2009 lähtien ollut osa suomalaista Savcor-konsernia.
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SISÄLTÖ

 ▶   Cencorp osti tammikuussa 2013 Sunweb Solarin aurinkosähkömoduliliiketoiminnan Sunweb Solar Energy Holding B.V.:ltä 

 ▶   Cencorp  päätti joulukuussa 2013 osakeannin järjestämisestä yhtiön osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjalainojen haltijoille 
pääomarakenteensa vahvistamiseksi ja puhtaan energian liiketoimintasuunnitelmaan liittyvien investointien toteuttamiseksi. 
Osakeannin kokonaismäärä oli enintään noin 4,9 miljoonaa euroa. Osakeanti päättyi 24.1.2014 ja se ylimerkittiin.

 ▶  Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 27,9 prosenttia  11,1 miljoonaan euroon (15,4 milj. euroa vuonna 2012).

 ▶  Laser- ja automaatiosovellukset -segmentti toi liikevaihdosta 42,5  prosenttia, Laser– ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta 
27,7 prosenttia ja Puhtaan energian sovellukset-segmentti 29,8  prosenttia.  

 ▶   Liiketulos oli -5,2 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa) ja tulos ennen veroja  -7,0 miljoonaa euroa  (-4,8 milj. euroa).

 ▶   Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,01 euroa).

 ▶   Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli -6,9 prosenttia (25,2 %).

 ▶   Kaikki Cencorpin pörssitiedotteet ja muut tiedotteet löytyvät yhtiön kotisivuilta www.cencorp.com.
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Cencorpin aloittaessa tilivuotta 2013 oli sillä luotettavat, mutta 
jo vanhanaikaiseksi jäämässä olevat automaatiotuotteet, 
uusi ja innovatiivinen konsepti uuden sukupolven 
aurinkosähkömodulien valmistamiseksi ja suunnitelmat tähän 
valmistuskonseptiin sopivista laitteistoista. 

Vuoden 2013 lopussa Cencorp oli korvannut sekä perinteisen 
elektroniikkakortin -leikkauslaitteistonsa (”In-line Router”) että 
erikoiskomponettien ladontasolunsa (”Odd Form Assembly Cell”) 
uusilla laitteilla, jotka olivat suunnitellut korvaamaan Cencorpin 
vakioasiakkaiden edelleen hyvin laajalti käyttämät Cencorp 
Hi-Sac -laitteet.

Vuoden loppuun mennessä Cencorp oli myös onnistunut 
vakiinnuttamaan asemansa eräänä innovatiivisimmista 
uuden sukupolven aurinkosähkömodulien ja niiden täysin 
automatisoidun valmistusteknologian “avaimet käteen” 
-tarjoajana globaalille aurinkosähköteollisuudelle (”PV 
Industry”). 

Vuonna 2013 Cencorp aloitti myös tuotemyynnin uusille 
asiakkaille useilla sille uusilla markkina-alueilla. Vuoden loppuun 
mennessä Cencorpin perinteinen automaatioliiketoiminta 
onnistuikin saamaan tärkeitä tilauksia johtavilta ja vaativiksi 
tunnetuilta japanilaisilta ja amerikkalaisilta asiakkailta. Näiden 
tilausten uskomme avaavan Cencorpille uusia mahdollisuuksia 
lähitulevaisuudessa. 

Cencorpin liiketoimintaympäristössä tapahtui useita tulokseen 
negatiivisesti vaikuttaneita muutoksia vuonna 2013. Nämä 
heikensivät ennen kaikkea Pekingin erikoiskomponenttitehtaan 
tulosta. Jossakin määrin ennakoitua oli matkapuhelin-
teollisuudelle valmistettujen komponenttien koko vuoden 
jatkunut yhä vähenevä kysyntä, josta johtuvia tappioita 
kasvanut RFID- antennien tuotanto ei pystynyt korvaamaan. 
Isompi yllätys oli, etteivät takakontaktikomponenttien 

Kiitokset

Vuosi 2013 oli jälleen yksi haastavimmista Cencorpin historiassa. 
Haluan kiittää ahkeraa työntekijätiimiämme, asiakkaitamme, 
sekä entisiä että uusia osakkaitamme ja muita meihin luottaneita 
tahoja arvokkaasta tuestanne. Tulemme ponnistelemaan kaikin 
voimin rakentaessamme Cencorpista merkittävää puhtaan 
teknologian yhtiötä. Olen varma, että jo vuonna 2014 tulemme 
saamaan palkintoja kovasta työstämme.

Iikka Savisalo
Toimitusjohtaja     

TILIKAUSI 2013 – UUSIA TUOTTEITA, UUSIA MARKKINOITA JA UUSIA ASIAKKAITA

massatoimitukset alkaneet vielä vuonna 2013. Pekingin 
toimintojen yleiskustannukset olivat tuotantomääriin nähden 
aivan liian korkeat. Yhtiö on jo aiemmin ilmoittanut luopuvansa 
matkapuhelinteollisuuden komponettien ja RFID-antennien 
valmistuksesta, mikä mahdollistaa yleiskulujen merkittävän 
leikkauksen.    
Pekingin tappioiden lisäksi toinen pettymys oli 
automaatolaitteiden elinkaaren hallintaan keskittyvän 
liiketoimintasegmentin (”LCM”,” Life Cycle Management”) 
pienentynyt liikevaihto. Vaikka yksikön tulos olikin positiivinen, 
eivät liian pienet tuotantomäärät riitä tasaamaan uusien 
koneiden myynnin (”LAS”, ”Laser and Automation Solutions”) 
heilahteluista johtuvia kassavirran epätasaisuuksia 
suunnitellusti. LCM-yksikön toimintoja parannetaan uusilla ja 
innovatiivisilla tavoilla tilivuoden 2014 alkupuoliskolla. 

Hienoja operatiivisia saavutuKsia vuonna 2013

Vaikka vuoden taloudellinen tulos olikin vahvasti tappiollinen, 
saavutettiin vuonna 2013 operatiivisia tuloksia, joiden voidaan 
olettaa parantavan tulosta jatkossa ja jo vuonna 2014. Cencorp 
kehitti ja toi markkinoille  asettamansa aikataulun mukaisesti 
ja minimi-investoinnein kolme uutta sukupolvea edustavaa 
automaatiosolua sekä elektroniikkakorttien leikkaukseen että 
erikoiskomponettien ladontaan. Cencorpin asiakkaat ottivat 
kaikki tuotteet hyvin vastaan ja yhtiö sai useita ennakkotilauksia. 
Satoja Cencorpin 10 – 15 vuotta sitten toimittamia laitteita 
on edelleen käytössä ja ne tulevat taloudellisen käyttoikänsä 
loppuun. Uskomme, että onnistuneen malliuusinnan ansiosta 
Cencorpin uusien koneiden myynti (”LAS-segmentti”) tulee 
suoriutumaan hyvin seuraavien vuosien aikana.      

Cencorpin kunnianhimoinen projekti tulla johtavaksi 
teknologiatoimittajaksi takakontaktiin perustuvien 
aurinkosähkömodulien valmistusteknologiassa alkoi hyvin. 
Koetuotantolinja lähti käyntiin kesäkuussa 2013 ja ensimmäiset 

itse suunnitellut modulit valmistuivat ja myytiin muutama viikko 
sen jälkeen. Modulit ovat menestyneet testeissä erinomaisesti ja 
näyttävät olevan kilpailukykyisiä sekä hinnaltaan että teknisesti 
verrattuina mihin tahansa muiden valmistajien tuotteisiin.

Cencorp alkoi loppuvuonna 2013 myydä ja markkinoida 
johtaville aurinkosähkömoduleiden valmistajille sekä useille 
valmistuksen aloittamista suunnitteleville tahoille omaa, 
täysin automaattista valmistuskonseptiaan takakohtaktiin 
perustuville moduleille. Cencorpin innovaatiot ja innokkuus 
otettiin lämpimästi vastaan markkinoilla, joilla tradionaalisten 
H-modulien useimmiten kiinalaiset valmistajat käyvät kovaa 
hintakilpaa tasavahvoilla tuotteillaan. “Vihdoinkin jotakin 
uutta ja erilaista PV-teollisuudelle”, sanovat monet globaalit 
potentiaaliset asiakkaamme. 

toimitusjoHtajalle asetetut tavoitteet

Vuonna 2012 Cencorpin hallitus antoi minulle tehtävän valmistaa 
liiketoimintasuunnitelman, jota noudattamalla yhtiö kasvaisi 
liikevaihdoltaan n. 200 miljoonaan euroon ja olisi kannattava 
vuoteen 2016 mennessä. Minulle asetettuihin pitkän aikavälin 
tavoitteisiin liittyy tietysti riskejä, eivätkä tavoitteet ole Cencorpin 
markkinaohjeistus. 

Tämä tehtävä oli ja on vieläkin aivan varmasti hyvin haastava 
kenelle tahansa. Ottaen huomioon mitä saimme aikaan 
vuonna 2013 uskon edelleen, että saavutan tavoitteemme. 
Monet potentiaaliset asiakkaamme ovat kertoneet meille 
omista suunnitelmistaan. Cencorpilla on nyt hallussaan itse 
kehittämänsä teknologiat, joilla uskon olevan mahdollista 
saavuttaa minulle asetetut kasvutavoitteet yhdessä 
potentiaalisten asiakkaittemme kanssa. 



CENCORPIN STRATEGIA

MISSIO 
Missiomme on tarjota globaaleille asiakkaillemme teknologinen kilpailuetu, jonka avulla asiakkaamme voisivat 
parantaa tuotantonsa tehokkuutta ja laatua ja siten kannattavuuttaan.

VISIO
Olemme innovatiivinen, luotettava ja rohkea teknologiayhtiö. Meidät tunnetaan johtavana puhtaan teknologian 
tarjoajana, ennen kaikkea aurinkosähkömodulien, niiden avainkomponenttien ja aurinkosähkömoduleilla 
tuotettavaan energiaan liittyvän teknologian toimittajana. Aurinkosähkömoduliteknologiassa ja modulien tuotantoon 
liittyvien automaattisten valmistusmenetelmien kehittäjäna ja tarjoajana olemme markkinajohtaja. 

Juuremme juontavat matkapuhelin- ja elektroniikkateollisuuteen, jolle tarjoamme jatkossakin laser- ja 
automaatiosovelluksia. Lisäksi tehostamme ja turvaamme asiakkaittemme laser- ja automaatiolinjojen ja -laitteiden 
tuotantoa elinkaari-hallintapalvelulla. Hyödyntämällä huoltopalveluitamme asiakkaamme pystyvät vähentämään 
tuotantoautomaationsa pääomakustannuksia.

Kasvamme strategisten valintojen pohjalta tehtyjen yritysjärjestelyjen, uusien teknologioiden,  tuotteiden ja 
palveluiden sekä uusien asiakkuuksien avulla. 

STRATEGISET VAHVUUDET  

Maailmanlaajuinen toiminta ja paikallinen tuki

 ▶ Cencorp palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti.

 ▶ Laser- ja automaatiovelluksissa toimintamme on maailmanlaajuista ja elinkaarihallintapalvelumme ovat lähellä asiakkaita.
Asiakas voi luottaa yhtiön tukeen kaikissa tilanteissa.

 ▶ Cencorpin tarjoama aurinkosähkömodulivalmistusteknologia mahdollistaa modulien kokoonpanon lähellä niiden lopullista 
asennuspaikkaa. 

Edelläkävijyys, innovatiivisuus ja rohkeus 

 ▶ Cencorp on edelläkavijä takakontaktiin perustuvien, täysin lyijyttömien CBS (Conductive Back Sheet) -aurinkosähkömod-
ulien kehittäjänä. 

 ▶ Cencorp on innovatiivisesti ja rohkeasti hyödyntänyt pitkäaikaista erikoiskomponenttiosaamistaan kasvavalla puhtaan 
teknologian alalla. 

 ▶ Cencorpin laser- ja automaatiosovellukset sekä niihin liittyvät ohjelmistot muodostavat ainutlaatuisen yhdistelmän, minkä ansio-
sta Cencorpilla on teknologinen etumatka kilpailijoihinsa

 ▶ Avainasemassa on asiakkaan toiminnan ymmärtäminen, minkä pohjalta Cencorp modernisoi ja uudelleensijoittaa vanhoja laite-
kokonaisuuksia mahdollistaen asiakkaan jo olemassa olevan laitekannan ja sen kapasiteetin  
optimaalisen käytön. 

 ▶ Cencorp panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Vuonna 2013 tuotekehitysku-
lut olivat 18 prosenttia liikevaihdosta.

Pitkä kokemus 

 ▶ Cencorpilla on yli 30 vuoden kokemus laser- ja automaatioratkaisuista ja lähes 15 vuoden kokemus erikois-komponenttien 
valmistuksesta.

 ▶ Cencorp on toiminut jo pitkään globaalissa ympäristössä Aasiassa,  Amerikassa ja Euroopassa.  

 ▶ Cencorpilla on vahvaa teknologista erikoisosaamista, ja yhtiön asiantuntijat tuntevat asiakkaiden tuotantoprosessit. 
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CENCORPIN TUOT TEET  

Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat laser- ja automaatiosovellukset ja niihin liittyvät ja elinkaari-hallintapalvelut 
sekä puhtaan teknologian sovellukset. 

Cencorpin laser- ja automaatiosovellukset perustuvat asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviin tuotealustoihin, joissa hyödynnetään 
modulaarisuutta toimitusaikojen lyhentämiseksi. Sovellusten avulla asiakkaat voivat kasvattaa tuotannon volyymia, parantaa laatua ja saada 
merkittäviä kustannussäästöjä.
 
Cencorpin elinkaarihallintapalveluiden tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintojen kustannustehokkuutta. Huoltopalveluilla turvataan 
jo käytössä olevan laitekannan optimaalinen käyttö, pyritään välttämään  häiriötilanteet sekä tarvittaessa modernisoimaan laitekantaa 
asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. 

Cencorpin puhtaan teknologian sovellusten kehittämisessä tähdätään tehokkaiden ja hinnaltaan kilpailukykyisten aurinkosähkömoduleiden 
valmistukseen. Cencorp hyödyntää vahvaa automaatio-osaamistaan aurinkosähkömoduleiden valmistusteknologian kehittämisessä. 
Cencorpin suunittelema täysautomaattinen tuotantolinjasto mahdollistaa modulituotannon kannattavasti lähellä modulien lopullista 
asennusaluetta missä tahansa työkustannuksista riippumatta.

Laser – ja automaatiosovellukset – 
LAS (Laser and Automation Solutions)

 ▶ Kokoonpanolinjojen automaatioprojektit sisältävät 
tuotantoprosessin toiminnallisen suunnittelun, laitteiden 
asennuksen ja tuotantoon sovittamisen sekä käyttö- ja 
ylläpitokoulutuksen. 

 ▶ Laser- ja automaatiojärjestelmiin ja –laitteisiin toimitetaan 
myös ohjelmistoja, jotka tuottavat asiakkaalle merkittävää 
lisäarvoa liittymällä mm. asiakkaan materiaalihallinta- ja 
huoltojärjestelmiin. 

 ▶ Automaatiosovelluksissa käytetään Cencorpin valmis-tamia 
tuotteita, kuten kuljettimia, jyrsintärobotteja, ladontarobotteja 
sekä laserjärjestelmiä.

 ▶ Laaja valikoima kattaa erilaisia automaatiosovellusten alaan 
kuuluvia robottituotteita ja piirilevyjen jyrsintä-laitteita sekä 
in-line että off-line -jyrsintään.

 ▶ Cencorpin lasermerkkaustyöasemat mahdollistavat kestävän ja 
tarkan merkinnän tekemisen suoraan lopputuotteeseen.

 ▶ Lasermerkintä voi sisältää kirjaimia, symboleja, viivakoodeja, 
grafiikkaa tai kuvia ja se voi olla teknistä tai dekoratiivista ja yhä 
useammin myös tuotteen jäljitettävyyteen liittyvää merkintää.

 ▶ Testaus kuuluu olennaisesti automaatioon.  Cencorpin 
testauskäsittelijät koostuvat niin kutsutuista in-line- sekä 
multi-level -testauskäsittelijöistä, visiotarkastuslaitteesta, 
lasermerkkaimesta sekä tuotekohtaisista adaptereista.

 ▶ Testauslaitteet mahdollistavat laadukkaan testausprosessin 
sulkien pois inhimilliset virheet.

Elinkaarihallintapalvelut – 
LCM (Life Cycle Management)

 ▶ Cencorpilla on kattava huoltopalveluverkko asiakkaiden 
tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

 ▶ Ennakoiva kuntokartoitus ja asiakkaan kanssa tehtävä huolto-
ohjelma varmistaa tuotantokapasiteetin mahdollisimman 
häiriöttömän hyödyntämisen koko laitteen käyttöiän. 

 ▶ Cencorp huolehtii tuotantolaitteiden modernisoinneista ja 
uudelleensijoituksista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti  

 ▶ Kattavat elinkaarihallintapalvelut toimivat 
maailmanlaajuisesti. 

 ▶ Laitteiden modernisointi, korjaukset, huolto-, asennus- ja 
varaosapalvelut palvelevat asiakasta kaikkialla. 

Puhtaan teknologian sovellukset – 
CCE (Cencorp Clean Energy)

 ▶ Cencorp tarjoaa sovelluksia aurinkosähkömodulien 
valmistuksen monille osa-alueille. 

 ▶ Cencorp on kehittänyt takakontaktiin (CBS, Conductive Back 
Sheet) perustuvat hinnaltaan kilpailukykyiset joustavat 
virranjohteet. 

 ▶ CBS-teknologiaa hyödyntäviä virranjohdekompo-nentteja 
kehitetään ja valmistetaan aurinkosähkö-modulivalmistajien 
käyttöön.

 ▶ Cencorp kehittää myös itse tehokkaita ja visuaalisesti näyttäviä 
takakontaktiin perustuvia aurinkosähkömoduleita. 

 ▶ Cencorp kehittää lisäksi aurinkosähkömodulien 
valmistusteknologiaa, jossa hyödynnetään maksimaalisesti 
automaatiota mahdollistaen modulien tuotannon kannattavasti 
lähellä modulien lopullista asennusaluetta. 

 ▶ Cencorp suunnittelee kehittyneiden sähkönmyyntiin 
perustuvien liiketoimintamallien aloittamista paikallista Just-In-
Time –tuotantoa hyödyntäen. 
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Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus

TALOUDELLINEN KEHITYS

Cencorp ilmoitti 14.5.2013 muuttavansa raportointirakennetta uuden liiketoimintastrategiansa mukaiseksi siten, että 1.1.2013 
alkaen raporteissa esitetään kolme liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentit ovat: Laser- ja automaatiosovellukset 
(”LAS”), Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (”LCM”) ja Puhtaan energian sovellukset (sisältää myös vanhan 
Erikoiskomponentit segmentin)(”CCE”). Vuoden 2012 vertailutiedot esitetään vain liikevaihdon osalta. Muilta osin ne eivät ole 
vertailukelpoisesti ja riittävän luotettavasti saatavilla. Konsernin esittämä uusi segmentti-informaatio on yhdenmukainen johdon 
sisäisen raportoinnin ja yhtiön organisaatiorakenteen kanssa. 

Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2012, jollei toisin  mainita. Cencorp ilmoitti 29.5.2012 luopuvansa 
tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa dekoraatiosovelluksia valmistavan tehtaansa Guangzhoussa Kiinassa. 
Viime vuoden vertailuluvut on siis ilmoitettu ilman Guangzhoun toimintoja.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Cencorp-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 11,1 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa). Tilauskanta joulukuun lopussa 
oli noin 3,7 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Käyttökate oli -2,7 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa). Liiketulos 
oli -5,2 miljoonaa euroa (-3,9 miljoonaa euroa). Konsernin tulos ennen veroja oli -7,0 miljoonaa euroa (-4,8 miljoonaa 
euroa). Kauden tulos oli -7,0 miljoonaa euroa (-4,8 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,01 euroa) ja 
laimennettu osakekohtainen tulos -0,02 euroa (-0,01 euroa).  Omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli -6,9 prosenttia (25,2 %). 
Omavaraisuusaste pääomalainat mukaanlukien oli 17,1 prosenttia (38,0 %). 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Laser- ja automaatiosovellukset -segmentin liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa) ja liiketulos oli -2,1 miljoona 
euroa. Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli 42,5 prosenttia. Segmentin käyttökate oli -1,1 miljoonaa euroa. 

Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta -segmentin liikevaihto oli 3,1 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa) ja 
liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa. Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli 27,7 prosenttia. Segmentin käyttökate oli 0,3 
miljoonaa euroa. 

Puhtaan energian sovellukset –segmentin (CCE) liikevaihto oli 3,3 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa) ja liiketulos -3,2 
miljoonaa euroa. Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli 29,8 prosenttia. Segmentin käyttökate oli -1,9 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

 Cencorpin LAS–segmentin lyhyen ja keskipitkän aikavälin näkymät ovat  parantuneet. Tilikauden 2013 viimeisellä neljänneksellä 
saatujen uusien tilausten toimittaminen ajoittuu pääasiassa tilikauden 2014 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Tarjousaktiviteetti 
on vuoden takaiseen verrattuna huomattavasti vilkkaampaa ja varsinkin erikoiskomponenttien ladontaan tarjottavissa 
ratkaisuissa on nähtävissä mahdollisuuksia merkittäväänkin kasvuun.

Cencorpin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä julkaisemat uudet teollisuusautomaatiotuotteet luovat Cencorpin 
pitkäaikaisille asiakkaille hyvän mahdollisuuden uudistaa 2000-luvun alussa hankkimiaan automaatiojärjestelmiä viimeisimmän 
teknologian vaatimusten mukaisiksi. Näitä nyt elinkaarensa päättymistä lähestyviä automaatiojärjestelmiä on asiakkailla 
yhä käytössä satoja. Cencorpin automaatiolaitteiden korkea laatu ja siten niiden pitkä taloudellinen käyttöikä ovat luoneet 
Cencorpille kohtuullisen suuren ja uskollisen asiakaskunnan. Yhtiö uskoo uudistavansa merkittävän osan näistä järjestelmistä 
seuraavan viiden vuoden aikana. Tämän ”uuden” asiakaspotentiaalin maksimaalinen hyödyntäminen onkin LAS-segmentin 
seuraavien vuosien kasvun veturi.

Vaikkakin Cencorpin LCM-liiketoimintayksikön toiminta on ollut kannattavaa, ei se ole vieläkään onnistunut saavuttamaan sille 
asetettuja kasvu- tai kannattavuustavoitteita. Kysyntä on  säilynyt kohtuullisena ja yhtiön organisaatio ja tuotteet ovat valmiita 
vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Yhtiö tulee jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota liiketoiminnan volyymin kasvattamiseen ja keskittämään paremmin 
resursseja nimenomaan LCM-palveluiden myynnin kehittämiseen. 

Cencorpin suurimmat kasvuodotukset kohdistuvat CCE-liiketoimintasegmenttiin. Cencorpin merkittävimmät tuote- ja 
palvelukokonaisuudet on tarkoitettu palvelemaan PV (photovoltaic)-aurinkosähkömarkkinoita. Cencorpin reseptiikalla ja 
tuotantoautomaatiolaitteilla pystytään valmistamaan edistyksellisiä taustavirtajohteeseen perustuvia aurinkosähkömoduleita. 

Yleinen markkinailmapiiri aurinkosähköinvestoinneissa on parantunut merkittävästi kuluneen tilikauden loppua kohti. Monet 
jo asemansa vakiinnuttaneet aurinkomodulien valmistajat ovat alkaneet suunnitella uusia kapasiteetti-investointeja osin  
tuotantonsa lisäämiseksi ja osin korvaamaan vanhentuvaa H-tyypin aurinkosähkömodulien valmistuskapasiteettia. Tällaisia 
toimijoita on mm. Intian johtava moduulivalmistaja Vikram Solar, jonka kanssa Cencorp julkaisi 7.2.2014 aiesopimuksen koskien 
kaupallista ja omistuksellista yhteistyötä. Cencorp jatkaa keskusteluja myös muiden vastaavien toimijoiden kanssa. 

Alalle on myös syntymässä lukuisia uusia paikallisia valmistajia, joiden kiinnostus viimeisintä valmistusautomaatiota ja 
modulireseptiikkaa kohtaan kasvaa. Cencorp  keskustelee aktiivisesti teknologian toimitussopimuksista useiden tällaisten uusien 
toimijoiden kanssa. Cencorp ja sen tarjonta ovat erittäin hyvin valmistautuneet vastaamaan kysyntään, eikä vastaavanlaista 
kokonaistarjontaa ole tällä hetkellä yhtiön tietojen mukaan saatavilla avaimet käteen -periaatteella muilta toimittajilta.

Cencorpin aurinkosähkömoduulien koetuotantolaitoksen ensimmäinen vaihe on käynnistynyt Mikkelissä. Ensimmäiset 
kaupalliset moduulien koetoimitukset on toimitettu yhteistyökumppaneille. Yhtiö korostaa kuitenkin tulevaisuuden strategiansa 
perustuvan ennenkaikkea aurinkosähkömodulien tuotantoteknologian toimituksiin valtaosin kansainvälisille markkinoille. 
Yhtiön kiinnostavimpia markkina–alueita lähivuosina tulevat olemaan monet kehittyvät markkinat. Neuvotteluja teknologian 
toimittamisesta käydään tällä hetkellä Intiaan, Japaniin, Kiinaan, Dominikaaniseen tasavaltaan sekä useisiin Afrikan maihin. 

Cencorp on kehittänyt täysautomaattista CBS-aurinkosähkömodulien tuotantoteknologiaa noin kahden vuoden ajan. 
Teknologia on esitelty lähes kaikille merkittäville aurinkomodulivalmistajille. Teknologiaan liittyviä  innovaatioita on suojattu 
jättämällä useita patenttihakemuksia. Markkinoilla on toistaiseksi rajallinen määrä kilpailijoita ja asiakaspalaute Cencorpin 
tuotantoteknologiasta on ollut positiivista. Cencorpin tuotantoteknologian erityispiirre on sen korkea automaatioaste, 
helppokäyttöisyys ja pieni tilantarve. Tuotantoteknologian käyttöönotto toimijalle, joka haluaa aloittaa aurinkomodulien 
tuotannon nollatilanteesta vaatii vain 6 – 15 miljoonan euron alkuinvestoinnin infrastruktuurin tasosta ja kapasiteettitarpeesta 
riippuen. 

Toteutuessaan yhtiön Cleantech–strategia tulee merkittävästi muuttamaan yhtiön kustannusrakennetta ja lähivuosien 
tavoitteita. Uuden strategian toteuttamisen välttämättä edellyttämässä voimakkaassa murrosvaiheessa ei yhtiö voi arvioida 
liiketoiminnan painopisteen muuttumisen vaikutuksia yhtiön markkinaohjeistukseen, mistä johtuen yhtiö on 21.8.2012 
tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan. Murrosvaiheen ollessa vielä 
kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta myöskään vuodelle 2014.

Cencorp kertoi Cleantech -strategiastaan tarkemmin 13.11.2013 julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa.

Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu 
markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömarkkinoilla sekä yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksesta. Riskejä on käsitelty 
tarkemmin tämän toimintakertomuksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät.”
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PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET TOIMITUSJOHTAJALLE

Cencorpin hallitus julkisti pitkän aikavälin taloudelliset ja muut tavoitteet toimitusjohtajalle 21.8.2012 seuraavasti:

•   Murrosvaiheen huolellinen, mutta nopea läpivienti Cencorpin muuttamiseksi pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja 
erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä puhtaan teknologian sovelluksia (”Cleantech”) kehittäväksi ja tarjoavaksi 
yhtiöksi, jolla on vahva asema korkealaatuisten, automaatiota ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen paikallisesti eri markkina-
alueilla valmistettujen modulien toimittajana.

•   Cencorpin tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja kannattavuuden avulla. Cencorp keskittyy kasvuun Cleantech 
-liiketoiminnassa, jossa sillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa vahva globaali asema ja kasvaa nopeasti.

•   Laser- ja automaatioliiketoiminnassa keskitytään laitteiden elinkaarihallintaan ja siinä tavoitellaan vahvaa 
palveluliiketoiminnan kasvua.

•   Cencorp tavoittelee pitkällä aikavälillä merkittävää liikevaihdon kasvua siten, että sen tavoitteena on yli 200 miljoonan 
euron liikevaihto vuodelle 2016, edellyttäen, että riittävä pääoma on yhtiöllä käytettävissä kasvun tullessa pääasiallisesti 
Cleantech -liiketoiminnasta ja erityisesti aurinkosähkö- sekä polttokennoihin liittyvistä sovellutuksista.

Toimitusjohtajalle asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy riskejä eikä pitkänaikavälin tavoite ole yhtiön 
markkinaohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät, eikä ole 
varmuutta, saavuttaako toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Cencorp toimii elektroniikkateollisuuden ja puhtaan teknologian sovellusaloilla.

Cencorp-konsernin toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Yhtälailla yhtiön perinteiset elektroniikkaa valmistavat asiakkaat 
kuin uudet CCE-asiakkaatkin ovat yhtiöitä, jotka toimittavat tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Cencorp-konsernin tuotteista ja 
palveluista 93,2 % toimitetaan Suomesta vientinä tai ne tuotetaan Cencorpin toimipisteissä Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

KILPAILUTILANNE

Laser- ja automaatioliiketoimintasegmentissä kilpailutilanne on melko kova. Laser- ja automaatiosovelluksissa yhtiöllä on
muutamia merkittäviä globaaleja kilpailijoita, jotka keskittyvät joko laser- tai automaatiosovelluksiin. Globaalien toimijoiden
lisäksi yhtiöllä on paikallisia kilpailijoita, erityisesti Kiinassa. Merkittävimmät kilpailijat eivät yhtiön näkemyksen mukaan
ole tuotteiltaan yhtä edistyneitä, mutta aika ajoin agressiivinen hintakilpailu, jota suurempikokoiset kilpailijat pystyvät 
harjoittamaan, vaikeuttaa kauppojen kotiutusta. Cencorpin ainutlaatuinen osaaminen laser- ja automaatio-yhdistelmissä tuo 
kuitenkin yhtiön näkemyksen mukaan kilpailuetua.

Puhtaan energian sovellusliiketoiminnassa Cencorpin pääkilpailijat ovat kiinalaisia valmistajia. Yhtiö uskoo  valmistus-
teknologiansa ja historian aikana kertyneen automaatio-osaamisensa tuovan kilpailuedun puhtaan energian sovelluksissa 
tulevaisuudessa. Puhtaan energian markkinassa Cencorp on ainutlaatuisessa asemassa, koska se on tällä hetkellä 
markkinatuntemuksensa mukaan maailman ainoa massavalmistuskyvyn omaava CBS (Conductive Back Sheet) -komponenttien 
valmistaja. Yhtiö on esitellyt maailmalle taustavirranjohtimeen perustuvan aurinkosähkömodulin. Cencorp on ensimmäisten 
valmistajien joukossa ja yhtiön markkinatuntemuksen mukaan tällä hetkellä ainut toimija maailmassa, jolla on kyky 
massavalmistaa sekä tuotantoautomaatiota, CBS-komponentteja että valmiita moduleita. Tämä on merkittävä vahvuus 
verrattuna hajanaiseen kilpailijakenttään, jossa kukin kilpalija kilpailee yhtiön kanssa ainoastaan joko automaatiossa, 
komponenteissa tai moduleissa.

PUHTAAN ENERGIAN SOVELLUKSET (CCE)

CCE-liiketoimintasegmentissä matkapuhelinten komponenttien toimitukset vähenivät edelleen. Tilivuonna 2013 
toimitusmäärät jäivät ratkaisevasti kannattavuusrajan alapuolelle. Aiemmin ilmoittamansa mukaisesti Cencorp ei enää pidä 
matkapuhelinkomponenttien valmistusta avainliiketoimintonaan ja  selvittää mahdollisuuksia luopua niiden valmistuksesta 
kokonaan mahdollisimman nopeasti.  

Pekingissä valmistettavia Cencorpin aurinkosähkömodulien taustajohtimien (CBS) koetoimituksia kiinalaisille panelivalmistajille 
jatkettiin mutta taustajohtimet eivät  vielä tällä katsauskaudella tuoneet merkittävää liikevaihtoa. Katsauskauden päättymisen 
jälkeen ovat CBS-toimitukset Mikkeliin Cencorpin omalle modulitehtaalle alkaneet. 

Puhtaan energian sovellukset ovat Cencorpin kasvustrategian ydin, ja yhtiö jatkoi merkittäviä investointejaan strategiansa 
mukaisesti. Katsauskauden puhtaaseen energiaan kohdistuneet bruttoinvestoinnit olivat 3,0 miljoonaa euroa muiden 
investointien ollessa 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiö odottaa saavansa tilikauden 2014 aikana näistä uusista liiketoiminnoista  
merkittävää liikevaihtoa. Yhtiö on päässyt hyvään alkuun partneriverkon rakentamisessa. Hollantilainen ProxEnergy  ja Cencorp  
allekirjoittivat kolmannen neljänneksen aikana jakelusopimuksen koskien Cencorpin valmistamien aurinkosähkömodulien 
myyntiä Kap Verdellä ja Alankomaissa. Jakelusopimukseen perustuva ensimmäinen tilaus oli arvoltaan noin 0,15 miljoonaa 
euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen solmittiin toinen merkittävä ja maailman ammattilehdistössä paljon huomiota saanut 
yhteistoimintasopimus Intian suurimpiin kuuluvan modulivalmistaja Vikram Solarin kanssa.  

LASER JA AUTOMAATIOSOVELLUKSET (LAS)

LAS-segmentissä uuskonemyynti ei onnistunut kesäkaudella 2013 odotetusti. Tästä johtuen neljännen kvartaalin 
uuskonetoimitukset jäivät odotuksista. Tähän vaikutti ennenkaikkea  asiakasprojektien lykkääntyminen.

Cencorpin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä lanseeraama  automaatiotuoteperheiden uudistus toi markkinoille 
täysin uudet tai merkittävästi uudistuneet piirikortin jyrsinrobotit sekä erikoiskomponenttien ladontalaitteet. Tämä 
tuotekehitysprosessi on kuormittanut paljon yhtiön resursseja.  Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen aikana Cencorpin 
organisaatio sai palkkion ponnisteluistaan, kun yhtiö sai  enemmän uuskonetilauksia kuin yhdelläkään kvartaalilla sitten vuoden 
2011 ensimmäisen neljänneksen. Uudet tuotteet on otettu vastaan markkinoilla erittäin hyvin, eikä Cencorpin perinteisiin 
avaintuoteryhmiin kohdistu enää merkittäviä tuotekehitystarpeita. Tämä mahdollistaa jatkossa tuotekehitysresurssien entistä 
paremman hyödyntämisen asiakasprojekteissa ja sitä kautta parantaa yhtiön kapasiteetin käyttöastetta ja kannattavuutta. 

LIFE CYCLE MANAGEMENT (LCM)

LCM-segmentin liikevaihto laski vuositasolla hieman käyttökatteen säilyessä kuitenkin positiivisena. Erityisesti Pohjois-Amerikan 
tytäryhtiö onnistui tilivuonna 2013 toiminnassaan ja sen käyttökate oli positiivinen.
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RAHOITUS 

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi-joulukuussa -0,7 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset 
olivat katsauskauden lopussa 1,6 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat -1,8 miljoonaa euroa 
(-0,8 miljoonaa euroa).

Omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -6,9 prosenttia (25,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,000004 euroa (0,00001 
euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaanlukien oli 17,1 prosenttia (38,0 %).Katsauskauden päättyessä konsernin 
rahavarat olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa) ja käyttämättömien vientilimiittiluoton ja pankkitakauslimiitin määrä 
oli 1,1 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Oy Ingman Finance Ab merkitsivät kokonaisuudessaan Cencorpin 17.5.2013 liikkeelle 
laskeman 2,1 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan I/2013.

Cencorpin rahoitusasema on aiemmin ilmoitetun mukaisesti ollut tiukka ja siihen liittyy riskejä. Investointien yhä jatkuessa 
ja yhtiön varautuessa merkittävään liikevaihdon kasvuun käyttöpääomatilanne pysynee kireänä kunnes toiminta kääntyy 
käyttökatteeltaan positiiviseksi. Käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömodulien 
tuotantoteknologian toimitus alkaa tuoda kassavirtaa.   

Cencorpin hallitus päätti 9.12.2013 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 4.12.2013 antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, 
jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien ja yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2010, I/2012 ja I/2013 haltijoiden merkittäväksi 
enintään 508.151.045 Yhtiön uutta osaketta. Osakeannin merkintäaika päättyi 24.1.2014. 

Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan Osakeannin merkintöjen kokonaismäärä oli 627.064.325 osaketta, joka vastaa 123 
prosenttia osakeannissa tarjotuista 508.151.045 osakkeesta. Ylimerkinnän johdosta yhtiön hallitus joutui leikkaamaan osan 
toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyistä merkinnöistä osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena 
yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 508.151.045  kappaleella 854.312.315 osakkeeseen. Osakeantiin osallistui yhteensä 2.413 
merkitsijää. 

Cencorp keräsi Osakeannilla 4.911.973 euroa uutta omaapääomaa. Merkintähinnasta yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa 
maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöillä Yhtiöltä oleviin korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia 
vastaan. Tähän summaan sisältyy Savcor Group Oy:n yhteensä noin 2,1 miljoonan euron määräinen merkintä. Merkintähinta 
4.911.973 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannilla ei ole 
vaikutuksia yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan.  Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.2.2014 ja saatettiin
julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssissä 5.2.2014. 

Cencorp sopi rahoittajiensa kanssa rahoitussopimusten jatkamisesta ja tiedotti 10.1.2014, että: 

• Danske Bank Oyj:n kanssa yhteismäärältään neljän miljoonaan euron rahoitussopimuksia jatkettiin 31.3.2015 asti 
edellyttäen, että myös rahoitussopimuksiin liittyvä Finnvera Oyj:n takaus jatkuu vastaavasti. Rahoitussopimuksiin liittyvä 
Finnvera Oyj:n nykyinen takaus on voimassa 29.6.2014 asti, ja mikäli sitä ei jatketa, ovat Danske Bankin rahoitussopimukset 
10.1.2014 tehdyn sopimuksen mukaan voimassa 27.6.2014 asti. 

• Savcor Group Oy:ltä saadun 1,2 miljoonan oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa jatkettiin 31.3.2015 asti 
edellyttäen, että Danske Bankin rahoitussopimus on voimassa 31.3.2015 asti. Mikäli Danske Bankin rahoitussopimus 
päättyy jo 27.6.2014, erääntyy Savcor Group Oy:n laina vastaavasti 27.6.2014. 

• Savcor Invest BV:ltä, joka on Savcor Group Oy:n tytäryhtiö, saadun miljoonan euron lainaa jatkettiin 31.3.2015 asti 
edellyttäen, että Danske Bankin rahoitussopimus on voimassa 31.3.2015 asti. Mikäli Danske Bankin rahoitussopimus 
päättyy jo 27.6.2014, erääntyy Savcor Invest B.V.:n laina vastaavasti 27.6.2014. 

 

Cencorp uskoo sillä tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella yhtiön liiketoiminnan kassavirran ennen investointeja 
kääntyvän positiiviseksi yhtiön tämän hetken kustannustasolla viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla, edellyttäen, 
että yhtiö saavuttaa vuoden 2014 vähimmäisliikevaihtotavoitteensa, jonka todennäköisyyttä yhtiö pitää kohtuullisena 
huomioiden yhtiön aiemmin saavuttaman liikevaihtotason, viimeaikaisen tilauskertymän ja tarjousaktiviteetin. 

Mikäli yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei käänny yhtiön tavoitteen mukaisesti positiiviseksi viimeistään vuoden 2014 toisella 
vuosipuoliskolla ja/tai yhtiöllä ei ole käytössään nykyisensuuruisia vähintään 4,0 miljoonan euron rahoituslimiittejä eikä 
yhtiö onnistu neuvottelemaan lisää voimassaoloaikaa Finnvera Oyj:n takaukselle ja/tai yhtiö ei onnistu hankkimaan sen 
investointiohjelman mukaisiin investointeihin erillistä rahoitusta suunnitellun mukaisesti (asiakkailta, yhteistyökumppaneiltaan, 
pääomasijoittajilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta kuten esimerkiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden 
kehittämiskeskukselta), voi yhtiö joutua harkitsemaan uudelleen puhtaan energian liiketoimintansa laajuutta sekä madaltamaan 
tulevaisuuden kasvutavoitteitaan. Muina vaihtoehtoina yhtiö on harkinnut ja tulee jatkossa harkitsemaan mahdollisuuksia 
luopua sellaisista liiketoiminnoista, jotka eivät kuulu yhtiön nykyisen strategian mukaisiin avainliiketoimintoihin. Tällaisia 
liiketoimintoja ovat esimerkiksi RFID- ja matkapuhelimien joustava elektroniikka -liiketoiminnot. Yhtiöllä on aiemmin tiedotetun 
mukaisesti käynnissä tunnusteluja mahdollisten ostajatahojen selvittämiseksi näille liiketoiminnoille. 

TUOTEKEHITYS

Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-joulukuussa 2,0 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa) eli 18,0 (9,4) prosenttia 
liikevaihdosta.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 3,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa). Suurimmat investoinnit 
kohdistuivat kehittämismenoihin 2,8 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun lopussa 149 (168) henkilöä, joista 55 henkilöä työskenteli Suomessa, 81 henkilöä Kiinassa 
sekä yhteensä 13 henkilöä muissa maissa. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (5,1 
miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Cencorpin osakepääoma katsauskauden päättyessä 31.12.2013 oli 3.425.059,10 euroa. Osakemäärä oli 346.161.270 osaketta. 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa ei ollut tilikauden 
päättyessä yhtiön omia osakkeita.

Yhtiöllä oli joulukuun 2013 lopussa yhteensä 5 017 osakkeenomistajaa, ja osakkeista 0,8 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. 
Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2013 yhteensä 88,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.
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Hallituksen toimintakertomus 
 

Hallituksen toimintakertomus

Suurimmat omistajat 31.12.2013
                                                Osakkeita      Ääniä
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. SAVCOR GROUP LIMITED                     133 333 333        38,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. SAVCOR GROUP OY                          119 235 078       34,4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. SAVCOR INVEST BV                            17 499 999           5,1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA        16 394 735           4,7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. GASELLI CAPITAL OY                            8 830 000        2,6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. NORDEA PANKKI SUOMI OYJ                4 053 911          1,2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. GASELLI CAPITAL PARTNERS OY                             2 050 000           0,6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. JOKELA MARKKU                               1 804 728            0,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. PARPOLA VILLE                              1 478 759             0,4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. FRATELLI OY                                                 877 000             0,3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUUT                                            40 603 727         11,7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ                                                    346 161 270                     100,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2013 yhteensä 270.068.410 osaketta, mikä 
oli noin 78,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti 
kauden lopussa 270.068.410 yhtiön osaketta, 8.931.000 vaihtovelkakirjalaina I/2010 liittyvää optio-oikeutta ja 21.428.571 
vaihtovelkakirjalaina I/2012 liittyvää optio-oikeutta.

Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli tammi-joulukuussa 0,03 euron ja 0,09 euron välillä. Keskikurssi oli 0,07 euroa ja päätöskurssi 
joulukuun lopussa 0,04 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli tammi-joulukuussa 2,1 miljoonaa euroa ja 31,4 miljoonaa osaketta. 
Osakkeiden markkina-arvo joulukuun lopussa oli 13,8 miljoonaa euroa. 

Yhtiön johdolle ei myönnetty kauden aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli 31.12.2013 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. Yhtiöllä oli 31.12.2013 vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyviä optiota 21.428.571 kappaletta, 
joiden merkintäaika päättyy 7.9.2014. Vaihtovelkakirjalaina I/2012:aan liittyvät optiot ovat SCI Invest Oy:n ja Savcor Group Oy:n 
hallussa. Yhtiöllä oli 31.12.2013 vaihtovelkakirjalaina I/2013:een liittyviä optiota 30.000.000 kappaletta, joiden merkintäaika 
päättyy 2.6.2015. Vaihtovelkakirjalaina I/2013:aan liittyvät optiot ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Oy Ingman 
Finance Ab:een hallussa.

Edellä tässä kappaleessa esitetyt tiedot vastaavat katsantokauden lopun 31.12.2013 tilannetta. Edellä tässä toiminta-
kertomuksessa kohdassa ”rahoitus” kuvattu Cencorpin ylimerkitty osakeanti, joka päättyi 24.1.2014 on muuttanut 
katsantokauden lopun omistus- ja osaketietoja merkittävästi.

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Cencorpin 30.1.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa hallitukselle antivaltuutuksen 100 000 000 uuteen 
osakkeeseen. Valtuutusta on jäljellä 48.571.429 osaketta. Valtuutuksesta käytettiin 28.11.2013 4.000.000 osaketta Sunweb 
Solar Energy Holdingille  suunnattuun osakeantiin, jolla maksettiin loput tammikuussa toteutetun liiketoimintakaupan 
kauppahinnasta. Valtuutusta on jäljellä 44.571.429 osaketta.

Cencorpin 4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle 
annettavan valtuutuksen päättää osakeannista yhtiön osakkeenomistajille ja yhtiön vaihtovelkakirjanlainojen haltijoille siten, 
että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 510.000.000 yhtiön 
uutta osaketta. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, 
kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia. Valtuutuksesta 
508.151.045 kappaletta käytettiin 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa. Valtuutusta on jäljellä 1.848.955 osaketta. 

TILIKAUDEN 2013 TAPAHTUMAT

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiön 29.4.2013 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön ja sen muodostaman konsernin tilikauden 
1.1.–31.12.2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 
1.1.–31.12.2012 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2012 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet 
voittovarat -tilille. 

Emoyhtiön hallituksessa tilikauden aikana toimineille henkilöille ja tilikauden aikana toimineelle toimitusjohtajalle myönnettiin 
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. 

Cencorp Oyj:n hallitukseen valittiin Marjukka Karttunen, Hannu Savisalo ja Iikka Savisalo. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Marjukka 
Karttunen. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 
40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 30.000 euroa vuodessa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.

Raportointirakenteen muutos

Yhtiö ilmoitti 14.5.2013 siirtyneensä 1.1.2013 alkaen raportoimaan uuden puhtaan energian liiketoimintastrategiansa 
mukaisesti siten, että raporteissa esitetään kolme (3) liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentit ovat: Puhtaan 
energian sovellukset (joka sisältää myös vanhan Erikoiskomponentit segmentin, CCE Cencorp Clean Energy), Laser- ja 
automaatiosovellukset (LAS, Laser and Automation Applications) sekä Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta 
(LCM, Life Cycle Management). Kaksi jälkimmäistä liiketoimintasegmenttiä muodostivat aikaisemmin vanhan Laser- ja 
automaatiosovellukset -liiketoimintasegmentin. Uusi segmentti-informaatio on yhdenmukainen yhtiön johdon sisäisen 
raportoinnin ja yhtiön organisaatiorakenteen kanssa.
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Neuvotteluiden päättyminen Avery Dennison Corporationin kanssa

Yhtiö julkisti 21.8.2012 tehneensä yhdysvaltalaisen Avery Dennison Corporationin kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan 
yhtiö ostaa Avery Dennison Corporationin aurinkosähkömodulien joustavien virranjohtimien -liiketoiminnan ja siihen liittyvät 
immateriaalioikeudet. Aiesopimus ei ollut sen osapuolia sitova. Yhtiö tiedotti 21.8.2013, että neuvottelut Avery Dennison 
Corporationin ja yhtiön välillä ovat tällä erää päättyneet. 

Virranjohdekomponenttien toimittamista koskeva aiesopimus merkittävän kiinalaisen aurinkosähkömodulivalmistajan kanssa

Yhtiö tiedotti 5.11.2012 allekirjoittaneensa aiesopimuksen CBS (“Conductive Back Sheet”) -virranjohdekomponenttien 
toimittamisesta yhdelle johtavista kiinalaisista PV-aurinkosähkömodulien valmistajista. Aiesopimus ei ole sen osapuolia sitova. 
Asiakkaalta tammikuun 2013 lopussa saadun kirjallisen ennusteen mukaan virranjohdekomponenttien massatuotannon piti 
alkaa vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Massatuotannon aloittamisen edellyttämä asiakkaan sisäinen CBS-
komponenttien hyväksyntäprosessi jatkuu kuitenkin edelleen, eikä asiakas ole vielä aloittanut massatuotantoa. CBS-komponentit 
ovat kuitenkin jo läpäisseet yhtiön sisäiset testit. Kiinalaisen aurinkosähkömodulivalmistajan kanssa allekirjoitettuun 
sitomattomaan aiesopimukseen liittyviä riskejä on käsitelty tämän toimintakertomuksen kohdassa “Riskienhallinta, riskit ja 
epävarmuustekijät”. 

Vaihtovelkakirjalaina 1/2013

Yhtiö vastaanotti 27.5.2013 merkintäilmoitukset ja merkintähinnat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta ja Oy Ingman 
Finance Ab:lta liittyen yhtiön Vaihtovelkakirjalainaan I/2013. Yhtiön hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät. Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Etera merkitsi Vaihtovelkakirjalainaa I/2013 1,5 miljoonalla eurolla ja Oy Ingman Finance Ab 0,6 miljoonalla 
eurolla. Merkintöjen kokonaismäärä vastasi Vaihtovelkakirjalainan I/2013 enimmäismäärää eli 2,1 miljoonaa euroa. Tehtyjä 
merkintöjä vastaan yhtiö antoi maksutta yhteensä 30.000.000 kappaletta Yhtön osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia. Optio-
oikeuksia annettiin yksi (1) kappale kutakin merkittyä 0,07 euron lainapääomaa vastaan. 

Tekesin lainan ehtojen täyttyminen

Yhtiö ilmoitti 20.12.2012, että Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - Tekes rahoittaa yhtiön liiketoiminta- ja 
tuotantomallia liittyen kustannustehokkaiden aurinkosähkömodulien suunnitteluun, valmistukseen sekä modulien 
komponenttien kehitykseen noin 3 miljoonan euron lainalla. Tekesin lainan ehtona olleet vähintään 3,0 miljoonan euron 
omanpääomanehtoiset sijoitukset yhtiöön aikavälillä 20.9.2012-30.6.2013 on täytetty yhtiön kerättyä 3,6 miljoonaa euroa 
omanpääomanehtoista rahoitusta vaihtovelkakirjalainoilla I/2012 ja I/2013 ajanjaksolla 3.12.2012-25.5.2013. 

4.12.2013 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiön 4.12.2013 Mikkelissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle 
annettavan valtuutuksen päättää osakeannista yhtiön osakkeenomistajille ja yhtiön vaihtovelkakirjanlainojen haltijoille siten, 
että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 510.000.000 yhtiön 
uutta osaketta. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, 
kuitenkin enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia.

Osakeannin järjestäminen

Yhtiön hallitus päätti 9.12.2013 osakeannin järjestämisestä yhtiön osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjalainojen haltijoille 
pääomarakenteensa vahvistamiseksi ja puhtaan energian liiketoimintasuunnitelmaan liittyvien investointien toteuttamiseksi. 
Yhtiö tarjoaa Osakeannissa yhtiön osakkeenomistajien ja vaihtovelkakirjalainan haltijoiden merkittäväksi enintään 508.151.045 
yhtiön uutta osaketta siten, että uusien osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa osakkeelta. Osakeannin kokonaismäärä 
on enintään noin 4,9 miljoonaa euroa (huomioiden Osakeannin ehtojen mukainen alennus tietyille uusien osakkeiden 
merkitsijöille) ja merkintäaika 17.12.2013–24.1.2014. Osakeanti päättyi 24.1.2014 ja se ylimerkittiin.
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Käänteinen split

Yhtiön hallitus on aloittanut valmistelut yhtiökokouksen kutsumiseksi koolle yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämiseksi 
osakepääomaa alentamatta (ns. käänteinen split) yhtiön osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen 
parantamiseksi. Tämänhetkisen tiedon valossa asia käsitellään joko ylimääräisessä yhtiökokouksessa kevään 2014 aikana tai 
Cencorpin varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2014. 

Osakeanti Sunweb Solar Energy Holdingille 

Cencorp suuntasi 4.000.000 uutta osaketta Sunweb Solar Energy Holding B.V.:lle 28.11.2014. Perusteena suunnatulle 
osakeannille oli yhtiön 29.1.2013 julkistaman ja toteuttaman yhtiön strategian mukaisen Sunweb Solarin aurinkosähkö-
moduliliiketoiminnan hankkiminen Sunweb Solar Energy Holding B.V.:ltä, josta maksettava kauppahinta on yhtiön ja 
Sunweb Solar Energy Holding B.V.:lle välillä allekirjoitetussa liiketoiminnan kauppakirjassa sovittu maksettavaksi osittain 
Sunweb Solar Energy Holding B.V.:lle suunnattavalla 4.000.000 (neljän miljoonan) osakkeen määräisellä suunnatulla 
osakeannilla. Aurinkosähkömoduliliiketoiminnan hankinta käsitti aurinkosähkömoduuliliiketoiminnan ja siihen liittyvän 
tuotantolinjakokonaisuuden, Sunweb -tuotemerkin sekä liiketoimintaan liittyvät patentit ja muut immateriaalioikeudet

Markkinatakauksen päättyminen

FIM Pankki Oy:n antama markkinatakaus yhtiön osakkeelle on päättynyt 29.11.2013. Yhtiön osakkeelle ei tämän tilinpäätöksen 
päivämääränä ole markkinatakausta.

Osakeantiin liittyvän rekisteröintiasiakirjan ja arvopaperiliitteen hyväksyminen

Yhtiön hallitus teki 9.12.2013 päätöksen Rekisteröintiasiakirjan ja Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän hyväksymisestä.

TILIKAUDEN 2013 PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Osakeanti ylimerkittiin

Cencorpin 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa merkittiin 627.064.325 osaketta, joka vastaa 123 prosenttia osakeannissa 
tarjotuista 508.151.045 osakkeesta. Ylimerkinnän johdosta yhtiön hallitus joutui leikkaamaan osan toissijaisen 
merkintäoikeuden perusteella tehdyistä merkinnöistä osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena yhtiön 
osakkeiden määrä kasvaa 508.151.045  kappaleella 854.312.315 osakkeeseen. Osakeantiin osallistui yhteensä 2.413 merkitsijää. 

Cencorp keräsi Osakeannilla 4.911.973 euroa uutta omaapääomaa. Merkintähinnasta yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa 
maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöillä yhtiöltä oleviin korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia 
vastaan. Tähän summaan sisältyy Savcor Group Oy:n yhteensä noin 2,1 miljoonan euron määräinen merkintä. Merkintähinta 
4.911.973 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannilla ei ole 
vaikutuksia yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.2.2014 ja saatettiin
julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssissä 5.2.2014. 

Vikram Solar ja Cencorp selvittävät kaupallisia ja omistuksellisia yhteistyömahdollisuuksia

Intialainen Vikram Solar Pvt, Ltd (”Vikram Solar”) ja Cencorp ovat alkaneet selvittää yhteistyömahdollisuuksia liittyen Cencorpin
aurinkosähkömodulien MWT (Metal Wrap Through) teknologian käyttämiseen Vikram Solarin aurinkosähköprojekteissa. MWT 
teknologialla tarkoitetaan joustavaan virranjohtimeen (CBS) perustuvaa modulirakennetta. 
Osapuolet ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan aiesopimuksen (”term sheet”) 7.2.2014. Yhteistyömallien selvitysvaiheen on 
aiesopimuksessa sovittu kestävän enintään kuusi kuukautta ja sen aikana osapuolet neuvottelevat sekä aurinkosähkömoduleihin 
liittyvästä kaupallisesta yhteistyöstä että mahdollisuudesta omistusjärjestelyihin yhtiöiden välillä. 
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Vikram Solar on Intian johtava aurinkosähköprojektien toteuttaja ja se kuuluu teknologiakonserni Vikram Groupiin (www.vikram.in). 
Vikram Solarin kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen liittyviä riskejä on käsitelty tämän toimintakertomuksen 
kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

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 toimintakertomuksen 
kohdassa ”Rahoitus”. Cencorpin johdolla tällä hetkellä olevan käsityksen mukaan yhtiö varmisti osakeannin onnistumisella 
ja kohdassa ”Rahoitus” kuvattujen rahoitussopimusten jatkamisella käyttöpääomansa riittävyyden seuraavien kahdentoista 
kuukauden ajaksi edellyttäen, että yhtiöllä on käytössään vähintään nykyisen suuruiset eli 4,0 miljoonan euron rahoituslimiitit ja 
edellä mainitun Finnvera Oyj:n takauksen voimassaolo jatkuu myös 29.6.2014 jälkeen, yhtiöllä on käytössään sen
investointiohjelman mukaisiin investointeihin suunnitellun mukaisesti erillistä rahoitusta ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta 
kääntyy positiiviseksi viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Käyttöpääomavaje on kuitenkin merkittävä siihen asti 
kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömodulien tuotantoteknologian toimitus alkaa tuoda kassavirtaa.  

Cencorp uskoo sillä tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella yhtiön liiketoiminnan kassavirran kääntyvän 
positiiviseksi Yhtiön tämän hetken kustannustasolla viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla, edellyttäen, että Yhtiö 
saavuttaa vuoden 2014 vähimmäisliikevaihtotavoitteensa, jonka todennäköisyyttä yhtiö pitää kohtuullisena huomioiden yhtiön 
aiemmin saavuttaman liikevaihtotason, viimeaikaisen tilauskertymän ja tarjousaktiviteetin. 

Mikäli Yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei käänny yhtiön tavoitteen mukaisesti positiiviseksi viimeistään vuoden 2014 toisella 
vuosipuoliskolla ja/tai yhtiöllä ei ole käytössään nykyisensuuruisia vähintään 4,0 miljoonan euron rahoituslimiittejä eikä 
yhtiö onnistu neuvottelemaan lisää voimassaoloaikaa Finnvera Oyj:n takaukselle ja/tai yhtiö ei onnistu hankkimaan sen 
investointiohjelman mukaisiin investointeihin erillistä rahoitusta suunnitellun mukaisesti (asiakkailta, yhteistyökumppaneiltaan, 
pääomasijoittajilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta kuten esimerkiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämis-keskukselta), 
voi yhtiö joutua harkitsemaan uudelleen puhtaan energian liiketoimintansa laajuutta sekä madaltamaan tulevaisuuden 
kasvutavoitteitaan. Muina vaihtoehtoina yhtiö on harkinnut ja tulee jatkossa harkitsemaan mahdollisuuksia luopua sellaisista 
liiketoiminnoista, jotka eivät kuulu yhtiön nykyisen strategian mukaisiin avainliiketoimintoihin. Tällaisia liiketoimintoja ovat 
esimerkiksi RFID- ja matkapuhelimien joustava elektroniikka -liiketoiminnot. Yhtiöllä on aiemmin tiedotetun mukaisesti 
käynnissä tunnusteluja mahdollisten ostajatahojen selvittämiseksi näille liiketoiminnoille. 

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 kaikissa kolmessa 
liiketoimintasegmentissä ja Cencorpin edelleen käynnissä olevien kannattavuuden parantamiseen tähtäävien ohjelmien, 
kuten tuotannon ulkoistuksen avulla saavutettavan tuottavuuden parantumisen ja liiketoimintajoustojen onnistumiseen.               
Cencorp on ilmoittanut tavoitteekseen muuttua pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja erikoiskomponentteja 
valmistavasta yhtiöstä cleantech-sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vahva asema 
teknologiatoimittajana sellaisille modulivalmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Cencorpin automaatio-
osaamista ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen Cencorpin omaan teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähkömoduleita. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja yhtiön muutoksen onnistumiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja 
tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta, saavuttaako 
Cencorp asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain.  Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi 
riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömodulien markkinoilla sekä yhtiön 
pitkän aikavälin rahoituksesta. 

Kiinalaisen aurinkosähkömodulivalmistajan kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen toteutumiseen 
liittyy riskejä. Osapuolten väliset neuvottelut toimituksista, mukaan lukien sopimuksen yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä 
selvitysvaiheessa eikä sopimuksen toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sopimuksen toteutuminen riippuu lisäksi Cencorpin 
lyhyen- ja pitkänaikavälin rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida sopimuksen mahdollista 
toteutumista, toteutumisajankohtaa, sopimuksen vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä lopullisia riskejä. Aurinkosähkömodulien 
toimitussopimusta kiinalaiselle valmistajalle koskevan aiesopimuksen osalta on kuitenkin huomioitava, että sopimuksen 
arvioitu vähintään 20 miljoonan euron arvo kolmen vuoden aikana massatuotannon aloittamisesta säilynee vain osapuolia 
sitomattomana arviona myös siinä vaiheessa, mikäli aiesopimus muuttuu sitovaksi toimitussopimukseksi. Toimialalla asiakkaat 
eivät anna sitovia tilausarvioita.

Vikram Solarin kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten väliset 
neuvottelut kaupallisesta ja omistuksellisesta yhteistyöstä, mukaan lukien järjestelyjen yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä 
selvitysvaiheessa eikä järjestelyjen toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sitomattoman aiesopimuksen mukaisten 
järjestelyjen toteutuminen riippuu lisäksi useiden ehtojen täyttymisestä, kuten due diligence -tarkastuksen suorittamisesta 
ja erityisesti Cencorpin lyhyen- ja pitkän aikavälin rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida 
järjestelyjen mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, järjestelyjen vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä riskejä. 
Cencorp julkistaa lisätietoja asiasta heti kun asiaa koskevat neuvottelut on saatu päätökseen. 

Toimitusjohtajalle asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy riskejä, eikä pitkän aikavälin tavoite ole yhtiön markkina-
ohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta 
saavuttaako toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain.

Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin 9.12.2013 julkaistussa osakeannin Rekisteröintiasiakirjassa ja sen liitteissä. 

HALLINTOPERIAATTEET

Cencorpin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2014. Selvityksessä on 
kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet sekä kuvattu 
hallituksen toiminta ja kokoonpano, mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. 

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä kertomuksena vuosikertomuksen yhteydessä. Se on 
saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa 
jaeta. 
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Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentaperiaateet

2013 2012 2011
1 000 EUR 12kk 12kk 12 kk

Liikevaihto 11,126 15,441 21,608
Liiketulos -5,165 -3,932 -4,271
% liikevaihdosta -46.4 % -25.5 % -19.8 %
Tulos ennen veroja -6,953 -4,776 -4,843
% liikevaihdosta -62.5 % -30.9 % -22.4 %

Oman pääoman tuotto-% n/a -284.0 -42.7
Sijoitetun pääoman tuotto-% -129.4 -118.0 -35.9
Omavaraisuusaste % -6.9 25.2 51.2
Nettovelkaantumisaste % n/a 132.7 46.3
Koroton vieras pääoma 9,594 6,850 8,196
Korollinen vieras pääoma 10,017 6,825 8,475
Bruttoinvestoinnit 3,394 1,842 1,191
% liikevaihdosta 30.5 % 11.9 % 5.5 %
Tutkimus- ja kehitysmenot 2,002 1,458 1,288
% liikevaihdosta 18.0 % 9.4 % 6.0 %

Tilauskanta, milj. eur 3.7 1.4 2.8

Henkilöstö, keskimäärin 155 171 343
Henkilöstö, kauden lopussa 149 168 328

Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake (laimentamaton) -0.02 -0.04 -0.02
Tulos / osake (laimennettu) -0.02 -0.04 -0.02
Tulos / osake (laimentamaton) - Jatkuvat toiminnot -0.02 -0.01 -0.01
Tulos / osake (laimennettu) - Jatkuvat toiminnot -0.02 -0.01 -0.01
Oma pääoma / osake, eur -0.004 0.01 0.05
Osinko / osake, eur 0.00 0.00 0.00
Osinko / tulos, % 0.00 0.00 0.00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0.00 0.00 0.00

P/E luku (laimentamaton) -2.0 -1.5 -4.0
P/E luku (laimennettu) -2.0 -1.5 -4.0

Osakkeen kurssi kauden lopussa 0.04 0.06 0.09
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 13.8 20.5 30.8
Osakeantikorjattu osakkeiden vaihto 18,306,755 18,306,755 16,666,223
Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta, % 5.3 % 5.4 % 5.0 %
Osakkeiden osakenantioikaistun lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana 342,533,873 342,161,270 335,466,788
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden 
lopussa 346,161,270 342,161,270 342,161,270
Osakkeiden optio-oikeudella laimennettu, 
osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden 
aikana 391,057,827 352,736,106 345,827,328

Oman pääoman tuottoa ja nettovelkaantumisastetta ei ole esitetty vuodelta 2013 koska oma pääoma on negatiivinen.

Oman pääoman tuotto-% (ROE): Voitto/tappio ennen satunnaiseriä - verot x 100
Oma pääoma yhteensä

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI): Voitto/tappio + rahoituskulut x 100
Oma päääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)

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 laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake: Tilikauden osingonjako
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos, %: Osinko per osake x 100
Tulos per osake

Efektiivinen osinkotuotto (%): Osinko / osake x 100
Tilikauden päätöskurssi

P/E luku: Tilikauden päätöskurssi
Osakekohtainen tulos
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Konsernin laaja tuloslaskelma

31.12.2013

Konsernitase
31.12.2013

1 000 EUR Liite 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 1 11,126 100.0 % 15,441 100.0 %
Myytyjen suoritteiden hankintameno -10,662 -95.8 % -14,731 -95.4 %
Bruttokate 464 4.2 % 710 4.6 %

Liiketoiminnan muut tuotot 3 933 1,791
Tuotekehityskulut -2,002 -1,458
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1,512 -2,072
Hallinnon kulut -1,945 -2,669
Liiketoiminnan muut kulut 4 -1,103 -235

Liikevoitto -5,165 -46.4 % -3,932 -25.5 %

Rahoitustuotot 7 460 380
Rahoituskulut 8 -2,247 -1,224

Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista -6,953 -62.5 % -4,776 -30.9 %

Tuloverot 9 -11 26

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -6,964 -62.6 % -4,750 -30.8 %

Lopetetut toiminnot 10
Tulos verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista -44 -8,606

Tilikauden tulos -7,008 -63.0 % -13,356 -86.5 %

Tilikauden tuloksen  jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -7,008 -13,356

Tulos/osake (laimentamaton), eur 11 -0.02 -0.04
Tulos/osake (laimennettu), eur 11 -0.02 -0.04

Jatkuvista toiminnoista
Tulos/osake (laimentamaton), eur 11 -0.02 -0.01
Tulos/osake (laimennettu), eur 11 -0.02 -0.01

Tilikauden tulos -7,008 -13,356

Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 155 93

155 93

Tilikauden laaja tulos yhteensä -6,853 -61.59% -13,263 -85.9 %

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille -6,853 -13,263

Muut laajan tuloksen erät, jotka 
saatetaan myöhemmin siirtää 

1 000 EUR Liite 31/12/2013 31/12/2012

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 5,604 6,688
Konserniliikearvo 13 2,538 2,967
Muut aineettomat hyödykkeet 13 5,512 2,979
Myytävissä olevat sijoitukset 14 9 10
Laskennalliset verosaamiset 15 7 9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 13,670 12,652

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 16 2,198 2,693
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 17 2,514 2,695
Rahavarat 18 116 583
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4,828 5,971

Myytävänä olevat omaisuuserät 10 0 79

Varat yhteensä 18,498 18,702

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 19 3,425 3,425
Muut rahastot 19 44,568 43,691
Muuntoero 19 833 677
Kertyneet voittovarat 19 -50,095 -43,090
Oma pääoma yhteensä -1,269 4,703

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 22 3,222 2,095
Laskennalliset verovelat 15 7 26
Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,229 2,121

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 22 6,795 4,731
Ostovelat ja muut velat 23 9,594 6,850
Lyhytaikaiset varaukset 21 150 257
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16,538 11,839

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 10 0 40

Velat yhteensä 19,768 14,000

Oma pääoma ja velat yhteensä 18,498 18,702
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Konsernin rahavirtalaskelma 
1.1.-31.12.2013

 Oman pääoman muutoslaskelma 
1.1.-31.12.2013

1-12/2013 1-12/2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista -6,953 -4,776
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja lopetetuista toiminnosta -44 -8,606
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -6,997 -13,382
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta

Poistot ja arvonalentumiset 2,463 8,682
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista -8 -655
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) 259 108
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 21 -1,181
Rahoitustuotot ja -kulut 1,564 845

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -2,698 -5,583

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 319 827
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 161 4,863
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 2,248 -210
Varausten muutos -108 48

Käyttöpääoman muutos 2,620 5,529

Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot -361 -257
Saadut korot 2 4
Maksetut verot -11 -258
Muut rahoituserät -300 18

Rahoituserät ja verot -670 -492
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -748 -547

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,963 -1,757
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 55 4,465
Luovutustuotot muista sijoituksista 33 0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2,875 2,708

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2,425 1,559
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -12 0
Vaihtovelkakirjalainan optio-oikeudet 432 347
Lyhytaikaisten lainojen nostot 5,399 5,404
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,102 -9,174
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 3,140 -1,864

RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -483 296

Rahavarat tilikauden alussa 623 317
Muuntoero-oikaisu rahavaroihin -24 10
Yhdistely oikaisut ilman rahavirtavaikutusta 0 0
Rahavarat tilikauden lopussa 116 623

-483 296

1 000 EUR Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 31.12.2013

1 000 EUR
Osake-

pääoma
Muut      

rahastot Muuntoero

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

31/12/2012 3,425 4,908 677 38,783 -43,090 4,703
Vaihtovelkakirjalainan optio-
oikeudet 432 432
Osakeperusteiset maksut 480 480
Osakeannin vähennykset -34 -34
Muuntoero, laaja tulos 155 3 158
Kauden voitto/tappio -7,008 -7,008
31/12/2013 3,425 4,908 833 39,661 -50,095 -1,269

Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. - 31.12.2012

1 000 EUR
Osake-

pääoma
Muut      

rahastot Muuntoero

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

31/12/2011 3,425 4,908 584 38,436 -29,735 17,618
Vaihtovelkakirjalainan optio-
oikeudet 347 347
Muuntoero, laaja tulos 93 93
Kauden voitto/tappio -13,356 -13,356
31/12/2012 3,425 4,908 677 38,783 -43,090 4,703
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
1.1.-31.12.2013

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
1.1.-31.12.2012

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 
2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta ja neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin. Yhtiö jatkaa keskusteluja 
merkittävimpien rahoittajiensa ja omistajiensa kanssa toimenpiteistä rahoitustilanteen vahvistamiseksi siihen asti, 
kunnes yhtiön kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi. Yhtiön rahoitukseen ja käyttöpääoman riittävyyteen 
sisältyy riskejä. Cencorpin johdolla tällä hetkellä olevan käsityksen mukaan yhtiö varmisti osakeannin onnistumisella 
ja rahoitussopimusten jatkamisella käyttöpääomansa riittävyyden seuraavien kahdentoista (12) kuukauden ajaksi 
edellyttäen, että yhtiöllä on käytössään vähintään nykyisensuuruiset eli 4,0 miljoonan euron rahoituslimiitit ja 
Finnvera Oyj:n takauksen voimassaolo jatkuu myös 29.6.2014 jälkeen, yhtiöllä on käytössään sen 
investointiohjelman mukaisiin investointeihin suunnitellun mukaisesti erillistä rahoitusta ja yhtiön liiketoiminnan 
kassavirta kääntyy positiiviseksi viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. 

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia 
sijoituksia, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, 
IFRS) mukaisesti  ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2013 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja 
IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla 
annetuissa säännöksissä EU:n asetuksissa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi 
hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, 
IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

Laatimisperusta

Perustiedot yhtiöstä
Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Piirikorttien erikoiskomponenttien 
ladontaan ja jyrsintään, testaukseen ja laserin monipuoliseen käyttöön suunnitellut laitteet ja järjestelmät 
tehostavat asiakkaiden tuotantoa. Cencorpin toinentoimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti 
aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista 
aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien 
avainkomponetteja. Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, RFID-antennit sekä muut joustavat 
virtapiirit, joita ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät CBS-johtimet ja matkapuhelinten antennit.

Konsernin emoyritys on Cencorp Oyj, joka on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Mikkeli. Yhtiön 
rekisteröity osoite on Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli. Cencorp -konserni on osa Savcor Group Oy -konsernia (y-
tunnus: 0483411-7).

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta www.cencorp.com tai konsernin 
pääkonttorista osoitteesta Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli. 

Cencorp  Oyj:n hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen 25.3.2014. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla 
on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus päättää tilinpäätöksen muuttamisesta.

Tavoitteena on parantaa tilinpäätöksessä annettavia tietoja siitä, miten saamisten ja velkojen netottaminen on 
vaikuttanut yhteisön taseeseen sekä sen oikeuksiin ja vastuisiin. Muutos lisää IFRS:n ja US GAAP:n 
vertailukelpoisuutta. IAS 32 -standardin muutos selkeyttää sitä, milloin yhteisöllä on tarkasteluhetkellä laillisesti 
toimeenpantavissa oleva oikeus kirjattujen määrien kuittaamiseen ja milloin kuittaaminen tapahtuu riittävän 
samanaikaisesti, jotta saaminen ja velka voidaan netottaa. Muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen.

Cencorp uskoo sillä tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella yhtiön liiketoiminnan kassavirran 
kääntyvän positiiviseksi Yhtiön tämän hetken kustannustasolla viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla, 
edellyttäen, että Yhtiö saavuttaa vuoden 2014 vähimmäisliikevaihtotavoitteensa, jonka todennäköisyyttä yhtiö pitää 
kohtuullisena huomioiden yhtiön aiemmin saavuttaman liikevaihtotason, viimeaikaisen tilauskertymän ja 
tarjousaktiviteetin. Mikäli yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei käänny yhtiön tavoitteen mukaisesti positiiviseksi 
viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla ja/tai yhtiöllä ei ole käytössään nykyisensuuruisia vähintään 4,0 
miljoonan euron rahoituslimiittejä eikä yhtiö onnistu neuvottelemaan lisää voimassaoloaikaa Finnvera Oyj:n 
takaukselle ja/tai yhtiö ei onnistu hankkimaan sen investointiohjelman mukaisiin investointeihin erillistä rahoitusta 
suunnitellun mukaisesti (asiakkailta, yhteistyökumppaneiltaan, pääomasijoittajilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta 
kuten esimerkiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta), voi yhtiö joutua harkitsemaan 
uudelleen puhtaan energian liiketoimintansa laajuutta sekä madaltamaan tulevaisuuden kasvutavoitteitaan. Muina 
vaihtoehtoina yhtiö on harkinnut ja tulee jatkossa harkitsemaan mahdollisuuksia luopua sellaisista liiketoiminnoista, 
jotka eivät kuulu yhtiön nykyisen strategian mukaisiin avainliiketoimintoihin. Tällaisia liiketoimintoja ovat 
esimerkiksi RFID- ja matkapuhelimien joustava elektroniikka -liiketoiminnot. Yhtiöllä on aiemmin tiedotetun 
mukaisesti käynnissä tunnusteluja mahdollisten ostajatahojen selvittämiseksi näille liiketoiminnoille. 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.

Konserni on soveltanut 1.1.2013 alkaen seuraavia uudistettuja standardeja ja tulkintaohjeita.

Uudistettu standardi sisältää useita muutoksia etuuspohjaisten eläkkeiden kirjaamisen yhdenmukaistamiseksi ja 
vertailtavuuden parantamiseksi. Lisäksi esittämiseen tulevat muutokset parantavat tilinpäätösten vertailtavuutta ja 
antavat selkeämmän kuvan etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvistä taloudellisista sitoumuksista. Muutoksella ei ollut 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

  IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - 
Netotetut rahoitusvarat ja -velat (standardin muutos)

    IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - muiden laajan tuloksen erien esittäminen (standardin muutos)
Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne 
mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutos vaikutti konsernin muiden laajan 
tuloksen erien esitystapaan.

Standardi esittää yhden kaikkia IFRS-standardeja koskevan käyvän arvon määritelmän ja yhteisen käyvän arvon 
määrittämisen lähestymistavan. Se ei muuta sääntelyä sen suhteen, milloin raportoivan yhteisön tulee arvostaa 
omaisuuserä tai velka käypään arvoon. Standardi laajentaa lisäksi merkittävästi käypien arvojen käyttämisestä 
annettavia lisätietoja. 

    IAS 19 Työsuhde-etuudet (standardin muutos)

    IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (uusi standardi)
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Omaisuuserien arvonalentumistestauksissa laaditaan ennusteet omaisuuserän kerrytettävissä olevista 
rahamääristä. Liikearvon testauksissa käytetyistä arvioista ja niiden perusteista on esitetty lisätietoja 
konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa Poistot ja arvonalennukset sekä Aineettomat hyödykkeet / Liikearvo.

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Cencorp Oyj ja kaikki sen tytäryhtiöt. Tytäryritykset ovat yrityksiä, 
joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on 
muutoin määräysvalta. 

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryritykset 
yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut 
tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja 
realisoitumattomat voitot, sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. 
Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida, jos tappio johtuu arvonalentumisesta. 

Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja tehdessään päätöksiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
valinnasta ja näiden soveltamisesta. Johdon arvioita joudutaan käyttämään erityisesti liikearvon 
arvonalennustestauksessa, tuotekehitysaktivointien arvostuksessa, vaihto-omaisuuden arvonalentumisessa sekä 
laskennallisten verosaamisten kirjaamisessa. Omaisuuserien arvonalentumistestauksissa laaditaan ennusteet 
omaisuuserän kerrytettävissä olevista rahamääristä. Liikearvon arvonalentumistestauksessa keskeisiä 
epävarmuustekijöitä ovat myyntiin ja myyntikatteeseen liittyvät tekijät. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen 
määrään asti kuin tulevaisuudessa todennäköisesti syntyy verotettavaa tulosta, jota vastaan verosaamiset voidaan 
hyödyntää.  Vaihto-omaisuuden arvostuksessa keskeinen epävarmuustekijä on tuotevalikoiman muuttuminen siten, 
että varastossa olevia komponentteja ja osakokonaisuuksia ei voitaisi vastaisuudessa hyödyntää. 

Realisoitumattomat kurssitappiot ja –voitot kirjataan tulosvaikutteisesti.  Jos  kurssivoitot/-tappiot kohdistuvat 
samaan tase-erään, ne on netotettu ja kirjattu sitten tulosvaikutteisesti.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritellään siinä valuutassa, joka on kunkin 
yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, 
joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. 

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen

Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on muunnettu euroiksi kunkin tilikauden 
painotettua keskikurssia ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla 
tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeroa, joka kirjataan laajaan tuloslaskelmaan. Ulkomaisten 
tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista syntyvät muuntoerot merkitään tuloslaskelmaan silloin, kun 
nettosijoituksesta luovutaan kokonaan tai osittain.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. 
Käytännössä käytetään usein kurssia, joka vastaa likimain tapahtumapäivän kurssia. Ulkomaan rahan määräiset 
monetaariset erät on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset ei-
monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muunnettu euroiksi käyttäen arvostuspäivän 
valuuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan 
määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty 
tuloslaskelmaan.  Liiketoiminnan kurssivoitot ja –tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

25 vuotta

3-7 vuotta

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja –tappiot 
sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. 

Koneet ja kalusto

Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.2004, joka oli konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivä, on kirjattu 
IFRS 1 –standardin salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin IFRS-standardeihin siirtymisen 
yhteydessä, eikä niitä myöskään myöhemmin tytäryhtiön myynnin yhteydessä kirjata tuloslaskelmaan. 
Siirtymispäivästä lähtien konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muuntoerot esitetään omassa pääomassa 
erillisenä eränä.  Cencorp-konsernissa tähän käytäntöön siirryttiin jälkikäteen vuonna 2008 ja tarvittavat korjaukset 
tehtiin edellisen vuoden vertailutietoihin.

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eri pituiset, kukin 
osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä 
mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta.  Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot 
sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että 
hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on 
luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Aineellisen käyttöomaisuuden poistot lopetetaan silloin, kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan 
myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot –standardin mukaisesti. 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Rakennukset     
Vuokratilojen perusparannusmenot

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkastetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa 
oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 

IAS 20:n mukaisesti hyöty, joka on saatu julkisen vallan markkinakorkoa alemmalla korolla myöntämästä lainasta, on 
käsitelty julkisena avustuksena. Laina on kirjattu ja arvostettu IAS 39:n mukaisesti. Markkinakorkoa pienemmällä 
korolla myönnetystä lainasta saatava hyöty on määritetty lainan IAS 39:n mukaisen kirjanpitoarvon ja saatujen 
maksujen erotuksena.

Julkiset avustukset
Julkiset avustukset, esimerkiksi valtiolta saadut aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät 
avustukset, on kirjattu aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvojen 
vähennykseksi silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että konserni täyttää avustuksen 
saamisen edellytykset. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisen 
vaikutusajan kuluessa. Sellaiset avustukset,  jotka on saatu syntyneiden menojen korvaukseksi, tuloutetaan 
tuloslaskelmaan samalla, kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot käsitellään kuluksi. Tällaiset avustukset 
esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Konserni on saanut  aiemilla tilikausilla tuotekehitysavustuksia, joissa on 
kyse molemmista edellä selostetuista avustuksen kirjausmuodoista.

5 vuotta (vanhoja 10 vuotta)

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. 
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen 
hankintamenoon.
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Liikearvo

Tutkimus- ja kehittämismenot

Muut aineettomat hyödykkeet 

10 vuotta
5 vuotta

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat:
Patentit
Ohjelmistolisenssit

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tai kehittyneempien 
tuotteiden suunnittelusta, aktivoidaan taseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti 
toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. 
Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen 
saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen.  Aiemmilla tilikausilla kuluksi kirjattuja kehittämismenoja 
ei aktivoida enää myöhemmin. 

Aineetonta hyödykettä poistetaan siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Käytössä olevat aktivoidut 
kehittämismenot käydään vuosittain läpi sen selvittämiseksi, onko viitteitä arvonalentumisesta. Aineeton hyödyke, 
joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot 
arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla 
vähennettyinä. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3-5 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut 
menot kirjataan tasapoistoina kuluiksi. 

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on 
määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen 
hyöty koituu yrityksen hyväksi. 

Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, on aktivoitu taseeseen hankintamenoon 
ja kirjataan tasapoistoina kuluiksi tulosvaikutteisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden 
arvonnousua. Sijoituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoon. Käypä arvo määritetään säännöllisesti ulkopuolisen 
kiinteistöarvioijan tekemän arvion perusteella, ja se vastaa toimivien markkinoiden markkina-arvoa. 
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset sisältyvät tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin tai 
kuluihin. Konsernilla ei ollut sijoituskiinteistöjä tilikaudella 2013.

Aineettomat hyödykkeet

Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien 
omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun 
nettovarallisuuden käyvän arvon. Ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa 
aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty  IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. 

Liikearvosta ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajattomista aineettomista hyödykkeistä ei kirjata 
säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta 
varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen 
hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla (liitetieto 13).

Konserni vuokralle antajana
Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet, joiden omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet olennaisilta 
osilta vuokralle ottajalle, käsitellään rahoitusleasingsopimuksina ja kirjataan taseeseen saamisina. Saaminen 
kirjataan nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksen mukainen rahoitustuotto tuloutetaan vuokra-aikana siten, että 
jäljellä oleva nettosijoitus tuottaa kullakin kaudella samansuuruisen tuottoasteen vuokra-ajan kuluessa.

Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annetut hyödykkeet sisätyvät taseen aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana. Vuokratuotot kirjataan 
tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konserni ei toiminut vuokralle antajana tilikaudella 2013.

Vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina 
vuokrasopimuksina. Muut vuokrasopimukset kirjataan kyseessä olevaan toimintoon vuokrakuluina.
Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-
ajan kuluessa. Saadut kannustimet on vähennetty maksetuista vuokrista hyödyn ajallisen jakautumisen perusteella. 

Vuokrasopimukset jaetaan IAS 17 mukaisesti rahoitusleasing-sopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. Aineellisia 
hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja 
eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi IAS 17 (Vuokrasopimukset) –standardin mukaisesti. 
Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun 
hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella 
hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan 
kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten,  että 
tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät 
rahoitusvelkoihin. 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno 
määritetään materiaalivaraston osalta painotetun keskihinnan menetelmällä ja keskeneräisten töiden osalta FIFO-
menetelmällä (first in, first out). Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, 
välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä systemaattisesti kohdistetusta 
osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista.  Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa 
saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja 
myynnistä johtuvat menot.
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Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon alentuminen
Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos 
viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: 
liikearvo  ja tuotekehityshankkeet. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli 
sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa 
muista rahavirroista.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä 
korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä 
saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. 

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu 
rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua 
liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappio perutaan, 
jos on tapahtunut muutos niissä olosuhteissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion 
kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo 
olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään 
tilanteessa. 

Työsuhde-etuudet
Eläkevelvoitteet
Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni 
suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen 
suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki muut 
järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin 
tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. Konsernilla ei ole etuuspohjaisina 
pidettäviä eläkejärjestelyjä.

Osakeperusteiset maksut
Konsernilla ei ole vuonna 2013 voimassa olevia osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.

Muut työsuhde-etuudet
Työntekijät saavat pitkän palvelusajan johdosta palkkion tai palkallista vapaata. Tilinpäätöspäivänä kertynyt etuus 
esitetään taseessa velkana nykyarvoon arvostettuna. Laskennassa huomioidaan tulevat palkkatasot ja todennäköisyys 
työntekijöiden pysymisestä.

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, 
maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Jos osasta 
velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, 
mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Varaukset arvostetaan velvoitteen 
kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että 
se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetken rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä.

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote on loppuhyväksytty. Takuuvarauksen suuruus perustuu 
kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja 
aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. Uudelleenjärjestelyä koskeva suunnitelma sisältää 
vähintään seuraavat tiedot: järjestelyä koskeva liiketoiminta, pääasialliset toimipaikat, joihin järjestely vaikuttaa, niiden 
henkilöiden toimipaikkojen sijainti, työtehtävät ja arvioitu lukumäärä, joille tullaan suorittamaan korvauksia 
työsuhteen päättymisestä, toteutuvat menot ja suunnitelman toimeenpanoaika. Konsernin jatkuvaan toimintaan 
liittyvistä menoista ei kirjata varausta.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot 
ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.

Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista koskevista velvoitteista kirjataan varaus silloin, kun 
konsernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympäristövastuuperiaatteiden perusteella velvoite, joka liittyy 
tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen, ympäristövahingon korjaamiseen tai laitteiston paikasta toiseen siirtämiseen.

Tuloverot ja laskennalliset verot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. 
Verokulu kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi suoraan omaan pääomaan kirjattavien erien osalta, jolloin verovaikutus 
kirjataan myös vastaavasti osaksi omaa pääomaa. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan 
verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. 
Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 
Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkittävä omaisuuserä tai 
velka, ja kyseinen liiketoimi ei ole yritysten yhteenliittymä eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta 
kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. Merkittävimmät väliaikaiset erot 
syntyvät hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista. 

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja.
Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy 
verotettavaa  tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Yhtiö ei ole kirjannut verotuksessa 
vähennyskelpoisista tappioistaan laskennallista verosaatavaa.
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Tuloutusperiaatteet
Myydyt tavarat ja tuotetut palvelut
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet 
ostajalle. Tällöin konsernilla ei ole enää tuotteeseen liittyvää valvonta- tai määräysvaltaa. Pääsääntöisesti tämä 
tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin tavara on toimitettu asiakkaalle sovitun toimituslausekkeen mukaisesti. Tuotot palveluista 
kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. 
Liikevaihto sisältää tuotteiden ja palveluiden sekä raaka-aineiden ja tarvikkeiden myynnistä saadut tuotot oikaistuna 
välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla.                                                                                                                                       

Pitkän valmistumisajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmiusasteen perusteella. Pitkän 
valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri 
tilikausille ja tulon kirjaaminen tuotoksi vaikuttaa olennaisesti liikevaihdon ja tuloksen muodostumiseen. 
Pitkäaikaishankkeiden valmiusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen arvioituihin 
kokonaismenoihin ja on riippuvainen ennustettavista lopullisista kokonaistuotoista ja -kuluista, sekä luotettavasta 
tavasta mitata projektin edistymistä. Tappio hankkeelta kirjataan heti, kun se on tiedossa ja arvioitavissa. 

Korot ja osingot
Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot, kun oikeus osinkoon on syntynyt. 

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen –standardin mukaisesti 
seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, 
lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan 
tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai 
määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden 
arvostusperuste on jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa myyntisaamiset ja muut saamiset –ryhmään 
luonteensa mukaisesti lyhyt- ja pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden 
kuluttua.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty 
tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on 
tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. 
Myytävissä olevat rahoitusvarat voivat koostua osakkeista ja korollisista sijoituksista. Ne arvostetaan käypään arvoon, 
tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintahintaan. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän 
arvon muutokset merkitään käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan verovaikutus huomioon ottaen. Käyvän arvon 
muutokset siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut 
siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio.

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, 
erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-
ajankohdasta lukien. Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin ja ne on esitetty 
netotettuina, sillä konsernilla on sopimukseen perustuva laillinen kuittausoikeus suorittaa tai muutoin eliminoida 
velkojalle suoritettava määrä kokonaan tai osaksi.

Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä jota ei arvosteta 
käypään arvoon tuloksen kautta. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä.
Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden 
rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen 
alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä 
jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai 
korottomia.
Pääomalainan ehtoisen vaihtovelkakirjalainan velkaosuuden käypä arvo on määritetty käyttämällä vastaavan velan 
markkinakorkoa lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. Velkaosuus on kirjattu jaksotettuun hankintamenoon. 
Vaihtovelkakirjalainan laskennassa oman pääoman osuus on kirjattu omaan pääomaan. 

Kaikkien rahoitusvarojen ja –velkojen käyvän arvon määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedossa 24.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan 
erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Osakesijoitusten merkittävä ja pitkään jatkunut 
arvonalentuminen, jolloin käypä arvo alittaa hankintahinnan, on osoitus myytävissä olevan osakkeen 
arvonalentumisesta.

Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei 
saada perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen 
laiminlyönti tai maksusuorituksen viivästyminen yli 90 päivää ovat näyttöjä myyntisaamisen mahdollisesta 
arvonalentumisesta. Tuloslaskelmaan kirjattavan arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen 
kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Mikäli 
arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä kaudella, ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa 
liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti. 

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 

Osingonjako
Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa osingonjakoa ei vähennetä jakokelpoisesta pääomasta ennen 
yhtiökokouksen päätöstä.
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Uudet IFRS-standardit ja tulkinnat
Alla on lueteltu IASB:n julkaisemat standardit ja tulkinnat, joiden soveltaminen tulee pakolliseksi vuonna 2014. 
Konserni ottaa nämä käyttöön niiden voimaantulon mukaisesti.

   IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (standardin muutos)

IASB:n alunperin kolmivaiheinen hanke korvaa valmistuessaan nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: 
kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9:n ensimmäinen osa, jossa ohjeistetaan rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista, 
julkaistiin marraskuussa 2009. IFRS 9:n mukainen rahoitusvarojen luokittelu ja arvostaminen riippuu sopimukseen 
perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä sekä yrityksen liiketoimintamallista. Toinen, lokakuussa 2010 julkaistu osa 
käsittelee rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista ja perustuu suurelta osin nykyisiin IAS 39:n vaatimuksiin. IASB 
harkitsee kuitenkin vielä rajoitettujen muutosten tekemistä jo julkaistuun IFRS 9:n ohjeistukseen rahoitusvarojen 
luokittelusta ja arvostamisesta. Muut keskeneräiset osat koskevat arvonalentumista ja yleistä suojauslaskentaa. 
Keskeneräisten osien vuoksi standardin lopullisesta vaikutuksesta konsernin tilinpäätökseen ei toistaiseksi voida esittää 
arviota.

   IFRS 10 Konsernitilinpäätös (uusi standardi) ja IAS 27 Erillistilinpäätös (standardin muutos)

Konsernitilinpäätöstä koskeva uusi IFRS 10 -standardi korvaa konsernitilinpäätöstä koskevat osuudet nykyisestä IAS 27 
Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardista sekä SIC 12: Konsernitilinpäätös- erityistä tarkoitusta vasten 
perustetut yksiköt -tulkinnan. Jatkossa uudistettua IAS 27 -standardia sovelletaan vain erillistilinpäätöksiä koskevien 
vaatimusten osalta. Uusi IFRS 10 -standardi muuttaa määräysvallan käsitettä ja saattaa muuttaa sitä, yhdistelläänkö 
yhtiöt ja strukturoidut yhteisöt konsernitilinpäätökseen vai ei. Uusi standardi edellyttää johdolta aikaisempaa 
enemmän harkintaa määräysvallan arvioimisessa.

   IFRS 11 Yhteisjärjestely (uusi standardi) ja IAS 28 Osuuden osakkuus- ja yhteisyrityksistä (standardin muutos)

Uusi standardi korvaa IAS 31 Osuudet yhteisyrityksissä -standardin ja SIC 13 Yhteisessä määräysvallassa olevat yksiköt - 
osapuolten ei-monetaaridet panokset -tulkinnan. Uuden standardin mukaisesti yhteisjärjestelyjen tunnistamisessa 
tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota järjestelyn todelliseen luonteeseen juridisen muodon sijasta. 
Merkittävä muutos aikaisempaan yhteisjärjestelyjen käsittelyyn on se, että jatkossa yhteisjärjestelyjä, joissa 
osapuolella on oikeus järjestelyyn liittyviin nettovaroihin (yhteisyritys), ei voi enää yhdistellä suhteellisesti, vaan 
ainoastaan pääomaosuusmenetelmällä.

   IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (uusi standardi)

Uusi standardi kokoaa kaikki konsernitilinpäätöstä koskevat liitetietovaatimukset yhteen standardiin ja se sisältää 
liitetietovaatimukset tytäryhtiöistä, yhteisjärjestelyistä, osakkuusyhtiöistä ja strukturoiduista yhteisöistä.

   IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen (standardin muutos)

Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut 
arvonalentumiskirjauksia. Muutoksella saataa olla vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

   IFRIC 21 Julkiset maksut
Tulkinta käsittelee muista julkisista maksuista kuin tuloverosta maksajaosapuolelle mahdollisesti syntyvän vevoitteen 
kirjanpitokäsittelyä. Konsernilta ei tällä hetkellä peritä merkittäviä julkisia maksuja, joten tulkinnalla ei ole olennaista 
vaikutusta.

Lukujen esittäminen
Seuraavissa liitetiedoissa luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

1. Segmentti-informaatio

Laser- ja 
automaatio-      
sovellukset

Laser- ja auto-
maatiosov. 
elinkaaren 

hallinta

Puhtaan 
energian 

sovellukset Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto 4,881 3,101 3,340 -196 11,126
Käyttökate -1,129 281 -1,856 2 -2,703
Liikevoitto -2,063 94 -3,197 2 -5,165

Poistot 492 138 1,288 0 1,919
Arvonalentumiset 442 49 53 0 544

Laser- ja 
automaatio-      
sovellukset

Laser- ja auto-
maatiosov. 
elinkaaren 

hallinta

Puhtaan 
energian 

sovellukset Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto 5,909 3,708 5,865 -41 15,441

Koska vertailutieto yhtiön strategian mukaiselle uudelle segmenttijaolle ei ole luotettavasti selvitettävissä, esitetään 
segmentti-informaatio vielä myös 31.12.2012 saakka rapotoidulla segmenttijaolla. Segmentti-informaatio sisältää vain 
jatkuvat toiminnot.

Konsernilla oli 31.12.2012 saakka kaksi raportoitavaa segmenttiä, jotka olivat Laser- ja automaatiosovellukset ja 
Erikoiskomponentit. Laser- ja automaatiosovellukset -segmentti muodostui Cencorpin aikaisemmasta liiketoiminnasta 
ja Erikoiskomponentit -segmentti Face -yritysjärjestelyn kautta 2010 hankitusta liiketoiminnasta.

Liiketoimintasegmentit 2012

Cencorp ilmoitti 14.5.2013 muuttavansa raportointirakennettaan uuden Cleantech -liiketoimintastrategiansa 
mukaisesti siten, että 1.1.2013 alkaen raporteissa esitetään kolme liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentit 
ovat Laser- ja automaatiosovellukset, Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta ja Puhtaan energian 
sovellukset (sisältää myös vanhan Erikoiskomponentit -segmentin). Vuoden 2012 vertailutiedot esitetään vain 
liikevaihdon osalta, sillä muilta osin ne eivät ole vertailukelpoisesti ja riittävän luotettavasti saatavilla. Konsernin 
esittämä uusi segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja yhtiön organisaatiorakenteeseen.

Konsernilla ei ole yhteisiä toimintoja, joita ei olisi voitu kohdentaa segmenteille. Segmenttien välinen hinnoittelu 
tapahtuu käypään markkinahintaan.

Konsernin tuotoista yhdeltäkään asiakkaalta ei kerry  yli 10% konsernin liikevaihdosta.

Segmentti-informaatio sisältää vain jatkuvat toiminnot. Lopetettuja toimintoja koskevä informaatio on annettu 
liitetietojen kohdassa 10. Lopetetut liiketoiminnot.

Liiketoimintasegmentit 2013
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Laser- ja 
automaatio-      
sovellukset

Erikois-         
komponentit

Myytävänä 
olevat omai-

suuserät Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto 7,924 3,272 0 -70 11,126
Käyttökate -1,581 -1,133 0 11 -2,703
Liikevoitto -2,740 -2,436 0 11 -5,165
Tilikauden tulos -4,074 -2,893 0 3 -6,964

Varat 23,922 9,873 0 -15,296 18,498
Velat 16,946 9,699 0 -6,876 19,768

Investoinnit 2,272 1,122 0 0 3,394
Poistot 668 1,250 0 0 1,919
Arvonalentumiset 491 53 0 0 544

Laser- ja 
automaatio-      
sovellukset

Erikois-         
komponentit

Myytävänä 
olevat omai-

suuserät Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto 9,624 5,858 0 -41 15,441
Käyttökate -2,401 812 0 1 -1,588
Liikevoitto -3,221 -712 0 1 -3,932
Tilikauden tulos -3,644 -1,120 0 14 -4,750

Varat 27,995 10,964 79 -20,336 18,702
Velat 11,873 8,003 40 -5,917 14,000

Investoinnit 849 989 4 0 1,842
Poistot 675 1,434 0 0 2,109
Arvonalentumiset 145 90 0 0 235

Liiketoimintasegmentit 2012

Liiketoimintasegmentit 2013

Varojen eliminoinnit 15 296 tuhatta euroa, sisältää Cencorp Oyj:n sijoituksen Face yrityksiin 7 871 tuhatta euroa, 
Cencorp Oyj:n lainasaatavan Savcor Pacific Ltd:ltä 4 770 tuhatta euroa sekä Laser- ja automaatiosovellukset -
segmentin lyhytaikaiset saatavat erikoiskomponentit -segmentiltä 2 057 tuhatta euroa. Velkojen eliminointi 6 876 
tuhatta euroa sisältää Savcor Pacific Ltd:n velan Cencorp Oyj:lle 4 776 tuhatta euroa ja erikoiskomponentit -segmentin 
lyhytaikaiset velat Laser- ja automaatiosovellukset -segmentille 2 057 tuhatta euroa.

Varojen eliminoinnit 20 336 tuhatta euroa, sisältää Cencorp Oyj:n sijoituksen Face yrityksiin 13 871 tuhatta euroa, 
Cencorp Oyj:n lainasaatavan Savcor Pacific Ltd:ltä 4 770 tuhatta euroa sekä Laser- ja automaatiosovellukset -
segmentin myyntisaatavat erikoiskomponentit -segmentiltä 1 073 tuhatta euroa. Velkojen eliminointi 5 917 tuhatta 
euroa sisältää Savcor Pacific Ltd:n velan Cencorp Oyj:lle 4 785 tuhatta euroa ja erikoiskomponentit -segmentin 
ostovelat Laser- ja automaatiosovellukset -segmentille 1 080 tuhatta euroa.

Suomi
Muu 

Eurooppa Amerikka Aasia Muut maat Konserni
2013
Ulkoinen liikevaihto 931 3,607 3,387 3,200 1 11,126
Pitkäaikaiset varat 6,341 0 39 7,291 0 13,670

2012
Ulkoinen liikevaihto 1,094 5,179 2,957 6,186 25 15,441
Pitkäaikaiset varat 5,062 0 78 7,513 0 12,652

Liikevaihdon jakautuminen 2013 2012
Tuotot palveluista 688 917
Tuotot tavaroiden myynnistä 8,621 12,728
Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot 1,817 1,797
Yhteensä 11,126 15,441

2013 2012
Kumulatiivinen liikevaihto 1,817 1,821
Tilikaudelle tuloutetut 1,817 1,797
Tuotoiksi kirjaamaton määrä 2,683 679
Saadut ennakkomaksut 813 129
Osatuloutussaamiset 178 140

2013 2012
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 59 1,169
Raaka-aineiden myynti 126 90
Saadut avustukset 702 231
Muut tuottoerät 47 302
Yhteensä 933 1,791

2013 2012
Käyttöomaisuuden luovutustappiot, pysyvät vastaavat 25 92
Konserniliikearvon arvonalentuminen 429 0
Luottotappiovarauksen muutos 32 43
Muut kuluerät 618 100
Yhteensä 1,103 235

2. Valmiusasteen perusteella tuloutettavat 
pitkän valmistusajan vaativat hankkeet

Maantieteellisinä tietoina raportoidaan Suomi, Muu Eurooppa, Amerikka, Aasia ja muut maat. Maantieteellinen tieto 
määräytyy liikevaihdon osalta asiakkaan sijainnin mukaan ja varat varojen sijainnin mukaan.

3. Liiketoiminnan muut tuotot

Maantieteelliset tiedot

4. Liiketoiminnan muut kulut
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Tilintarkastajien palkkiot
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot 162 118
Veroneuvonta 0 0
Muut palvelut 86 113
Yhteensä 248 231

Muut tilintarkastusyhteisöt
Tilintarkastuspalkkiot 10 11
Veroneuvonta 7 0
Yhteensä 17 11

Vuokrakulut
Vuokrakulut 1,103 831

5. Työsuhde-etuudet 2013 2012
Palkat 4,183 5,099
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 645 733
Muut henkilösivukulut 343 466
Yhteensä 5,171 6,298

Jatkuvien toimintojen henkilökunta toiminnoittain oli 2013 2012
Tilikauden aikana keskimäärin 

Hankinta ja valmistus 107 142
Tuotekehitys 23 14
Myynti ja markkinointi 13 18
Hallinto 12 20
Yhteensä 155 194

Kauden lopussa 
Hankinta ja valmistus 99 114
Tuotekehitys 25 20
Myynti ja markkinointi 13 16
Hallinto 12 18
Yhteensä 149 168

Lopetettujen toimintojen henkilökunta toiminnoittain oli 
Tilikauden aikana keskimäärin 

Hankinta ja valmistus 0 38
Tuotekehitys 0 4
Myynti ja markkinointi 0 1
Hallinto 0 4
Yhteensä 0 47

Kauden lopussa 
Hankinta ja valmistus 0 0
Tuotekehitys 0 0
Myynti ja markkinointi 0 0
Hallinto 0 0
Yhteensä 0 0

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedoissa 28. Lähipiiritapahtumat.

6. Poistot ja arvonalentumiset 2013 2012
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 422 239
Patentit 21 16
Aineettomat oikeidet 123 296
Muut pitkävaikutteiset menot 31 33
Yhteensä 596 585

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Rakennukset 0 51
Koneet ja kalusto 1,304 1,457
Muut aineelliset hyödykkeet 19 15
Yhteensä 1,322 1,524

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
Vaihto-omaisuus 115 235
Konserniliikearvo 429 0
Yhteensä 544 235

7. Rahoitustuotot 2013 2013
Korkotuotot 2 4
Valuuttakurssivoitot 458 376
Yhteensä 460 380

8. Rahoituskulut 2013 2012
Korkokulut 937 574
Valuuttakurssitappiot 748 468
Muut rahoituskulut 563 182
Yhteensä 2,247 1,224

9. Tuloverot 2013 2012
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 24 0
Edellisten tilikausien verot 3 -19
Laskennalliset verot -16 -8
Yhteensä 11 -26

2013 2012
Tulos ennen veroja -6,997 -13,382

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 24,5% -1,714 -3,279
Tytäryritysten poikkeavat verokannat -41 977
Verovapaat tuotot / vähennyskelvottomat menot 1,631 3,426
Laskennallisen veron muutos -16 -8

124 -1,124
Muut 24 0
Edellisten tilikausien verot 3 -19
Verot tuloslaskelmassa 11 -26

Verotuksessa vahvistettava tappio, josta ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa

Liiketuloksen yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssitappioita 59 tuhatta euroa (valuuttakurssitappioita 22 
tuhatta euroa vuonna 2012).

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 
laskettujen verojen täsmäytyslaskelma:

      2013                 2012         
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10. Lopetetut toiminnot

Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n tulos- ja tasetiedot:

1 000 EUR 2013 2012

Liikevaihto 0 1,878
Kulut -8 -5,620
Liiketoiminnan nuut tuotot 0 1,031
Tappio omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta 0 -5,833
Liiketulos -8 -8,544
Rahoitustuotot ja -kulut -36 -62
Tulos ennen veroja -44 -8,606
Tuloverot 0 0
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista -44 -8,606

Varat
Myyntisaamiset ja muut saatavat 0 39
Rahavarat 0 40
Myytävänä olevat omisuuserät 0 79

Velat
Ostovelat ja muut velat 0 40
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 40
Myytävänä olevat nettovarat 0 39

Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n nettorahavirta:

1 000 EUR 2013 2012

Liiketoiminnan rahavirta -41 17
Investointien rahavirta 0 -20
Nettorahavirta -41 -3

Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista -0.0001 -0.03
Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista -0.0001 -0.03

Cencorp ilmoitti 29.5.2012 luopuvansa tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa dekoraatiosovelluksia 
valmistavan tehtaansa Guangzhoussa Kiinassa. Guanzhoun tehtaan ja dekoraatioliiketoiminnan lopettamisen myötä 
Cencorp ilmoitti raportoivansa vastaisuudessa Guangzhoun dekoraatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset 
tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä. 

Lopetetuissa toiminnoissa raportoitavan, Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd:n,  omaisuuus alaskirjattiin 
käypään arvoon kaudella Q2/2012 ja varat myytiin kaudella Q4/2012.

11. Osakekohtainen tulos

2013 2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 eur)
jatkuvista toiminnoista -6,964 -4,750
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 eur)
lopetetuista toiminnoista -44 -8,606
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 eur) -7,008 -13,356

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000) 342,534 342,161
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake) -0.02 -0.04

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto 
kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

Potentiaalisten kantaosakkeiden laimennusvaikutusta ei ole IAS 33:41 mukaisesti otettu huomioon, koska se 
vähentäisi osakekohtaista tappiota.

Tammikuussa 2014 päättyneessä osakeannissa osakkeiden lukumäärä nousi 508 151 045 kappaleella, jonka jälkeen 
osakkeiden lukumäärä on 854 312 315. Uusia osakkeita ei ole vielä huomioitu osakekohtaisen tuloksen laskelmassa, 
koska anti toteutui vasta vuoden 2014 puolella.
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12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

2013 Rakennukset
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Enn.maksut ja 
keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 0 14,572 431 202 15,205
Valuuttakurssiero 0 -248 -7 -3 -257
Lisäykset 0 27 0 291 318
Vähennykset ja siirrot erien välillä 0 -74 1 0 -73
Hankintameno 31.12.2013 0 14,279 426 490 15,194

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2013 0 -8,244 -273 0 -8,518
Valuuttakurssiero 0 175 5 0 179
Vähennysten ja siirtojen 
  kertyneet poistot - jatkuvat toiminnot 0 71 0 0 71
Tilikauden poisto 0 -1,304 -19 0 -1,322
Arvonalennukset 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 31.12.2013 0 -9,302 -287 0 -9,590

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 0 6,328 158 202 6,688
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 0 4,976 138 490 5,604

2012 Rakennukset
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Enn.maksut ja 
keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 4,324 28,008 1,167 0 33,500
Valuuttakurssiero -33 -120 -2 0 -155
Lisäykset 0 231 120 202 553
Vähennykset -4,292 -365 0 0 -4,657
Lopetetut toiminnot 0 -13,182 -854 0 -14,035
Hankintameno 31.12.2012 0 14,572 431 202 15,205

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2012 -1,777 -14,582 -836 0 -17,194
Valuuttakurssiero 14 80 2 0 97
Vähennysten ja siirtojen 
  kertyneet poistot - jatkuvat toiminnot 1,814 314 0 0 2,129
Tilikauden poisto -51 -1,457 -15 0 -1,524
Arvonalennukset 0 0 0 0 0
Lopetetut toiminnot 0 7,400 576 0 7,976
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 31.12.2012 0 -8,244 -273 0 -8,518

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 2,547 13,426 332 0 16,305
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 0 6,328 158 202 6,688

Rahoitusleasingsopimukset
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ei sisältynyt vuosina 2013 tai 2012 rahoitusleasingsopimuksilla hankittua 
omaisuutta.

13. Aineettomat hyödykkeet

2013
Konserni-
liikearvo

Kehittämis-
menot Patentit

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2013 4,426 2,730 170 1,538 8,864
Valuuttakurssiero 0 -10 0 -15 -25
Lisäykset 0 3,131 85 156 3,373
Vähennykset 0 -313 -92 0 -406
Hankintameno 31.12.2013 4,426 5,539 163 1,679 11,806

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2012 -1,460 -511 -90 -858 -2,919
Valuuttakurssiero 0 0 0 9 9
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0 107 71 0 178
Tilikauden poisto 0 -422 -21 -154 -596
Arvonalentumiset -429 0 0 0 -429
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12.2013 -1,889 -826 -40 -1,003 -3,757

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 2,966 2,219 80 680 5,945
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 2,538 4,712 123 676 8,050

2012
Konserni-
liikearvo

Kehittämis-
menot Patentit

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2012 4,426 1,776 161 3,840 10,203
Valuuttakurssiero 0 0 0 -7 -7
Lisäykset 0 1,263 9 13 1,285
Vähennykset 0 -266 0 -846 -1,112
Lopetetut toiminnot 0 -43 0 -1,462 -1,505
Hankintameno 31.12.2012 4,426 2,730 170 1,538 8,864

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2012 -1,460 -508 -74 -1,858 -3,900
Valuuttakurssiero 0 0 0 4 4
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0 225 0 426 651
Tilikauden poisto 0 -239 -16 -330 -585
Arvonalentumiset 0 0 0 0 0
Lopetetut toiminnot 0 11 0 900 911
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12.2012 -1,460 -511 -90 -858 -2,919

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 2,966 1,268 88 1,982 6,303
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 2,966 2,219 80 680 5,945
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Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo
Yhtiössä on aktivoitu tuotekehityshankkeisiin liittyiä  menoja yhteensä  4,7 miljoonaa euroa ja aktivoitu 
tuotekehitysmeno poistetaan 3-5 vuodessa. Jo poistettavissa tuotekehitysmenoissa poistoaika on 3 vuotta, mutta 
uusissa, vielä poistamatta olevissa tuotekehitysmenoissa poistoaika on 5 vuotta, joka paremmin vastaa taloudellista 
vaikutusaikaa. Aktivoidut tuotekehitysmenot sisältävät 4,2 miljoonaa euroa kehitysmenoja, joista poistot aloitetaan 
arviolta vuoden 2014 aikana, siksi nykyisten taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistojen arvioidaan 
loppuvan tilikauden 2019 aikana.

Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien 
omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun 
nettovarallisuuden käyvän arvon. Ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa 
aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty  IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. 

Liikearvosta ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajattomista aineettomista hyödykkeistä ei kirjata 
säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten 
liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille.  Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon 
vähennettynä arvonalentumisilla.

Konsernissa oleva liikearvo oli tilikauden alussa 2,97 miljoonaa  ja lopussa 2,54 miljoonaa euroa. Kaudella on kirjattu 
arvonalentumista Laser- ja automatiosovellukset (LAS) -liiketoimintaan liityvään liikearvoon 0,43 miljoonaa euroa. 
Arvonalentumiseen johti aiempia arvioita heikommat tulevaisuuden näkymät.  LAS -liiketoiminnan käyttöarvo 
31.12.2013 tehdyssä liikearvon testauslaskelmassa oli 3,0 miljoonaa euroa. 30.11.2010 hankittu Face (Telecom) -
liiketoiminta kirjattiin yhdistelymenetelmällä, jolloin hankinnan kohteen varat ja velat yhdistellään kirjanpitoarvoin ja 
hankintamenon ja nettovarojen erotus kirjataan omaan pääomaan sen sijaan että syntyisi liikearvoa.

Liikearvotestauksessa on testattu kaikkia kolmea kassavirtaa tuottavaa liiketoiminta-aluetta kutakin niihin kohdistuvan 
liikearvon osalta. Testatut liiketoiminta-alueet ovat Laser- ja automaatiosovellukset (LAS), Laser- ja 
automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (LCM) ja Puhtaan energian sovellukset (CCE) (2012 New Energy Solutions). 
Konserniliikearvoa on konsernissa yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja se kohdistuu testauksessa liiketoiminta-alueille 
seuraavasti; LAS 1,9 miljoonaa euroa, LCM 0,2 miljoonaa euroa ja CCE 0,4 miljoonaa euroa.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu 
rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua 
liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappio perutaan, 
jos on tapahtunut muutos niissä olosuhteissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion 
kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo 
olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään 
tilanteessa. 

Arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen ja vertailussa on 
otettu huomioon konsernin tase 31.12.2013. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka 
kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Käytetty diskonttauskorko vaihtelee liiketoimintayksiköstä riippuen 14,0 % ja 
17,00 % välillä verojen jälkeen (15,1 % vuonna 2012). 

Liikevaihdon lähtökohtana on LAS:n osalta on ollut 9,6 miljoonan euron liikevaihto, jonka oletetaan pysyvän lähes 
samalla tasolla suunnittelujaksolla, jonka jälkeen terminaalikasvu on nolla. LCM:n osalta liikevaihdon lähtökohtana on 
4,7 miljoonaa euroa, jonka oletetaan kasvavan 10 % vuosittain suunnittelujaksolla. Terminaalikasvu on nolla. CCE:n 
osalta liikevaihdon lähtökohtana on 25,8 miljoonaa euroa, jonka oletetaan kasvavan suunnittelujaksolla 85 miljoonan 
euron tasolle, jonka jälkeen terminaalikasvu on nolla. Suunnittelujakso on 4 vuotta ja vuoden 2014 liikevaihto perustuu 
budjettiin.  Suunnittelujakson myyntikate vastaa vuoden 2014 budjetoitua myyntikatetta kaikkien osa-alueiden 
kohdalla. Myyntikatteen odotetaan nousevan vuoden 2013 toteumasta ennustetun liikevaihdon kasvaessa. Kiinteät 
kustannukset on arvioitu vuoden 2013 kustannustason ja tiedossa olevien muutosten mukaisesti. Konsernilla olevien 
merkittävien vähennyskelpoisten verotappioiden takia verovaikutusta ei ole huomioitu suunnittelujaksolla eikä sen 
jälkeen. Liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määräksi on arvioitu 10 % liikevaihdon kasvusta. Investoinnit on 
suhteutettu suunnittelujakson liikevaihtoa vastaaviksi.

Liikearvon testauksessa on käytetty myös herkkyysanalyysejä. Suunnittelujakson jälkeen laskettavalla ns. terminal 
valuella on erittäin suuri merkitys testauksessa. Mikäli suunittelujakson jälkeisenä aikana LAS liiketoimintayksikön 
kehityksessä tapahtuisi negatiivinen muutos tai LCM liiketoimintayksikön kehityksessä merkittävä negatiivinen muutos, 
saattaisi se johtaa arvonalentumistarpeen realisoitumiseen. LCM liiketoimintayksikön osalta tälläinen muutos olisi 
esim. liikevaihdon kasvun jääminen nollatasolle. CCE liiketoimintayksikkö on vielä kehitysvaiheessa. Yhtiö on osoittanut 
merkittävästi resursseja sen kehittämiseen. Liiketoimintayksikön tulevaisuuden tuotto-odotukset ovat merkittäviä. 
Vasta kehitysvaiheessa olevaan liiketoimintaan liittyy tyypillisesti merkittäviä riskejä. Mikäli CCE epäonnistuisi 
liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisessa, saattaisi se niin ikään johtaa liikearvojen alaskirjaukseen.
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Taso 1 Taso 2 Taso 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2013 9

31/12/2012
Kirjattu tulos-   

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan Kurssierot

Ostetut/ 
myydyt 

liiketoimet 31/12/2013

Laskennalliset verosaamiset
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 9 -2 0 0 0 7
Hankitut tytäryritykset 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 9 -2 0 0 0 7

Laskennalliset verovelat
Hankitut tytäryritykset 21 -19 0 0 0 2
Kertyneet poistoerot 6 0 0 0 0 6
Muut erät 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 26 -19 0 0 0 7

31/12/2011
Kirjattu tulos-   

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan Kurssierot

Ostetut/  
myydyt 

liiketoimet 31/12/2012

Laskennalliset verosaamiset
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 10 0 0 -1 0 9
Hankitut tytäryritykset 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 10 0 0 -1 0 9

Laskennalliset verovelat
Hankitut tytäryitykset 34 -13 0 0 0 21
Kertyneet poistoerot 0 6 0 0 0 6
Muut erät 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 34 -8 0 0 0 26

14. Myytävissä olevat rahoitusvarat

15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Myytävissä olevat rahoitusvarat muodostuvat osakkeista, joiden hankintamenon on katsottu vastaavan käypää arvoa. 
Tilikaudella ei ole ollut myytävissä oleviin rahavaroihin kohdistuvia tapahtumia.

Konsernin verotuksessa vahvistetut tappiot ovat yhteensä 43,0 miljoonaa euroa, joista seuraavan kolmen vuoden 
aikana erääntyy 11,2 miljoonaa. Merkittävimmät niistä ovat emoyhtiöllä, yhteensä 28,8 miljoonaa euroa, joista 
seuraavan kolmen vuoden aikana erääntyy 7,4 miljoonaa euroa. Vahvistetuista tappioista ei ole kirjattu laskennallista 
verosaamista, koska niiden hyödyntäminen ei ole varmaa.

16. Vaihto-omaisuus 2013 2012
Aineet ja tarvikkeet 1,691 2,046
Keskeneräiset tuotteet 229 333
Valmiit tuotteet 278 313
Yhteensä 2,198 2,693

Vaihto-omaisuudesta kirjattiin vuonna 2013  kuluksi jatkuvissa toiminnoissa arvonalennus 115 tuhatta euroa, jolla 
vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (235 tuhatta euroa vuonna 
2012). Lopetttujen toimintojen osalta kuluksi kirjattu arvonalennus oli 0 euroa (421 tuhatta euroa vuonna 2012).
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2013 2012
Myyntisaamiset 1,603 2,022
Osatuloutussaamiset 178 140
Siirtosaamiset 276 152
Muut saamiset 457 380
Jatkuvat toiminnot yhteensä 2,514 2,695

Myyntisaamiset 0 4
Muut saamiset 0 35
Lopetetut toiminnot yhteensä 0 39

Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappioiksi kirjatut erät 2013 2012
Erääntymättömät 1,066 1,145
Erääntyneet 0-30 päivää 387 418
Erääntyneet 30-60 päivää 69 239
Erääntyneet 61-90  päivää 33 125
Erääntyneet yli 90 päivää 49 136
Arvonalentumiset (erääntyneet yli 90 päivää) 0 -38
Yhteensä 1,603 2,026

18. Rahavarat 2013 2012
Käteinen raha ja pankkitilit - Jatkuvat toiminnot 116 583
Käteinen raha ja pankkitilit - Lopetetut toiminnot 0 40
Yhteensä 116 623

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat käteisestä rahasta ja pankkitileistä.

19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Osakkeiden 
lukumäärä 

(1000) Osakepääoma
Ylikurssi-

rahasto Vararahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

31/12/2010 314,394 3,425 4,695 213 35,104
Osakeanti 27,767 0 0 0 3,332
31/12/2011 342,161 3,425 4,695 213 38,436
Vaihtovelkakirjalainan 
 optio-oikeudet 0 0 0 0 347
31/12/2012 342,161 3,425 4,695 213 38,783
Vaihtovelkakirjalainan 
 optio-oikeudet 0 0 0 0 432
Suunnattu osakeanti 4,000 0 0 0 480
Osakeannin vähennykset 0 0 0 0 -34
31/12/2013 346,161 3,425 4,695 213 39,661

Ylikurssirahasto

Vararahasto

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Vararahastosta säädettiin vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 3§:ssä. Vararahasto on sidottua omaa pääomaa.

Ylikurssirahastoon on kirjattu vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 3 §:n (29.9.1978/734) mukaiset erät. 

17. Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

20. Osakeperusteiset maksut ja vaihtovelkakirjalainat

Ulkona olevat optiot 2013 2012

Optio-ohjelma

Toteutushinta 
painotettuna 

keskiarvona 
euroa/osake

Optioiden  
määrät                 

(1 000 kpl)

Toteutushinta 
painotettuna 

keskiarvona 
euroa/osake

Optioiden  
määrät                 

(1 000 kpl)
Tilikauden alussa VVK I/2010 0,16* 8,931 0,16* 8931

VVK I/2012 0.07 21,429

Myönnetyt uudet optiot VVK I/2012 0.07 21,429
Myönnetyt uudet optiot VVK I/2013 0.07 30,000

Tilikauden lopussa VVK I/2010 0,16* 8,931 0,16* 8,931
VVK I/2012 0.07 21,429 0.07 21,429
VVK I/2013 0.07 30,000

VVK I/2010 0,16* 8,931 0,16* 8,931
VVK I/2012 0.07 21,429 0.07 21,429
VVK I/2013 0.07 30,000

Vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyvien optioiden merkintäaika alkoi merkintähetkellä ja päättyy 25.5.2015. 
Vaihtovelkakirjalaina I/2010:aan liittyvät optiot ovat Savcor Group Oy:n hallussa.

Vaihtovelkakirjalaina I/2013:een liittyvien optioiden merkintäaika alkoi merkintähetkellä ja päättyy 2.6.2015. 
Vaihtovelkakirjalaina I/2013:aan liittyvät optiot ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Oyj Ingman Finance 
Ab:n hallussa.

Tilikauden aikana konsernilla on ollut käytössä vaihtovelkakirjalaina I/2010:een (sekä nimellisarvo että tasearvo 
31.12.2013  1,2 miljoonaa euroa), vaihtovelkakirjalaina I/2012:een (nimellisarvo 1,5 miljoonaa ja tasearvo 1,4 
miljoonaa euroa) ja vaihtovelkakirjalaina I/2013:een (nimellisarvo 2,1 miljoonaa ja tasearvo 1,8 miljoonaa euroa) 
liittyvät optio-ohjelmat. 

Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää  muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden 
merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Tilikauden aikana 
liikkeelle lasketun vaihtovelkakirjalainan optioiden kokonaisarvo 432 tuhatta kirjattiin sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon.  Lisäksi tilikauden aikana saatiin yhtiöön 0,5 miljoonalla eurolla uutta pääomaa suunnatulla 
osakeannilla, jossa osa riippumattoman osapuolen kanssa toteutetusta liiketoimintakaupasta maksettin yhtiön 
osakkeilla. Uusi pääoma kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyvien optioiden merkintäaika alkoi merkintähetkellä ja päättyy 7.9.2014. 
Vaihtovelkakirjalaina I/2012:aan liittyvät optiot ovat Savcor Group Oy:n ja SCI Invest Oy:n hallussa.

Toteutettavissa olevat optiot 
tilikauden lopussa
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Tilikaudella ja edellisellä tilikaudella ei ole toteutettu yhtään optiota.

Toteutushinta Voimassaoloaika vuosina Osakkeiden määrä
2013 0,07-0,16 1 60,360
2012 0,07-0,16 2 30,360

Käyvän arvon määrittäminen

21. Varaukset 2013 2012
Varaukset tilikauden alussa 257 209
Varausten lisäykset 174 165
Käytetyt varaukset -282 -112
Varausten peruutukset 0 -5
Varaukset tilikauden lopussa 150 257

Lyhytaikaiset varaukset 150 257
Yhteensä 150 257

Kauden lopussa ulkona olevien optioiden toteutushinnan vaihteluväli ja jäljellä olevan voimassaoloajan painotettu
keskiarvo.

*VVK I / 2010 liittyvien optio-oikeuksien merkintähinta on 0,16 euroa per osake, ellei merkintä tapahdu myöhemmin 
kuin yhden (1) vuoden kuluttua optio-oikeuksien antamista koskevan päätöksen tekemisestä. Tämän jälkeen 
osakekohtainen merkintähinta on Savcorin optio-oikeuksien vaihtoa koskevan ilmoituksen tekemistä edeltävien viiden 
(5) NASDAQ OMX Helsingin (Helsingin Pörssi) kaupankäyntipäivän osakevaihdolla painotettu Cencorpin osakkeen 
keskikurssi.

VVK 1/2013 liittyvien optio-oikeuksian merkintähinta on 0,07 euroa per osake. Vaihtovelkakirjalaina tarjottiin 
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen niiden yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka 16.5.2013 
omistivat suoraan vähintään yksi miljoona (1.000.000) kappaletta yhtiön osaketta tai hallituksen erikseen hyväksymille 
muille tahoille.

VVK I/2012 liittyvien optio-oikeuksien merkintähinta on 0,07 euroa per osake. Vaihtovelkakijalaina tarjottiin 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen niiden yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka 31.7.2012 
omistivat suoraan vähintää yksi miljoona (1 000 000) kappaletta yhtiön osakettta tai hallituksen erikseen hyväksymille 
muille tahoille.

Konserni käyttää Black-Scholes -mallia optiojärjestelyihin, joissa ei ole erityisiä oikeuden syntymisehtoja. Odotettavissa 
oleva volatiliteetti on määritetty emoyrityksen toteutuneen kurssikehityksen perusteella ottaen huomioon optioiden 
jäljellä olevan voimassaoloajan. Osakkeiden käypä arvo niissä optiojärjestelyissä, joiden perusteella myönnetään 
osakkeita, on perustunut noteerattuun osakehintaan. Ennen vuotta 2011 myönnettyjen optioiden toteuttaminen on 
epätodennäköistä, joten optioiden käypänä arvona on käytetty nollaa. Vaihtovelkakirjalainan osana annettujen 
optioiden kirjanpitokäsittely on esitetty laadintaperiaatteiden kohdassa rahoitusvelat sekä liitetiedossa 24.

22. Rahoitusvelat Tasearvot Tasearvot

2013 2012
Tuotekehityslaina 1,216 406
VVK 1/2012 0 1,169
VVK 1/2013 1,799 0
Muut lainat 207 519
Yhteensä 3,222 2,095

Lainat rahoituslaitoksilta 2,596 2,337
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 400 0
VVK 1/2010 1,230 1,230
VVK 1/2012 1,368 0
Muut lainat 1,201 1,164
Yhteensä 6,795 4,731

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus -Tekes rahoittaa Cencorpin liiketoiminta- ja tuotantomallia liittyen 
kustannustehokkaiden aurinkosähkömodulien suunnitteluun, valmistukseen sekä modulien komponenttien 
kehitykseen  n. 3 miljoonaan euron lainalla. Laina voi olla kuitenkin enintään 50 % projektin kokonaiskustannuksista, 
joiden on arvioitu olevan 6 miljoonaa euroa. Laina on nostettavissa vuosioen 2013 ja 2014 aikana. Laina-aika on 10 
vuotta. Lainaa on nostettu nimellisarvoltaan 1,8 miljoonaa euroa 31.12.2013 mennessä.

Lyhytaikaiset rahoitusvelat sisältävät 1,5 miljoonan euron pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Velkaosuus 
(tasearvo 31.12.2013: 1,4 miljoonaa) on kirjattu jaksotettuun hankintamenoon ja oman pääoman osuus (0,3 
miljoonaa) on kirjattu omaan pääomaan. Oman pääoman osuus on arvostettu käypään arvoon Black-Scholes -mallilla 
vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuhetkellä. Laskelmassa sovelletut keskeiset olettamat olivat; osakkeen arvo 0,07 
euroa, option toteutushinta 0,07 euroa, riskitön korko: Suomen valtion 10v. obligaation tuotto per 30.11.2012 (1,63%), 
volatiliteetti: Valittujen vertailuyhtiöiden (42%) ja merkintäaika sekä option päättymispäivä perustuen laina-
/optioehtoihin.

Pitkäaikaiset rahoitusvelat sisältävät 2,1 miljoonan euron pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Velkaosuus (tasearvo 
31.12.2013: 1,8 miljoonaa) on kirjattu jaksotettuun hankintamenoon ja oman pääoman osuus (0,4 miljoonaa) on 
kirjattu omaan pääomaan. Oman pääoman osuus on arvostettu käypään arvoon Black-Scholes -mallilla 
vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuhetkellä. Laskelmassa sovelletut keskeiset olettamat olivat; osakkeen arvo 0,07 
euroa, option toteutushinta 0,07 euroa, riskitön korko: Suomen valtion 2v. korko per 20.5.2013 (0,09%), volatiliteetti: 
Valittujen vertailuyhtiöiden (36,4%) ja merkintäaika sekä option päättymispäivä perustuen laina-/optioehtoihin.

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden ostamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet 
ostajalle. Arvioiduista takuukuluista tehdään varaus. Yritys antaa tietyille tuotteilleen keskimäärin yhden vuoden 
takuun. Takuun aikana tuotteissa havaitut viat korjataan yrityksen kustannuksella tai asiakkaalle annetaan vastaava 
uusi tuote. 31.12.2013 takuuvarauksia oli 148 tuhatta euroa (251 tuhatta euroa 31.12.2012). Takuuvaraus perustuu 
aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista tai lisäasennuksia vaativista tuotteista. Takuuvaraus kirjataan projektin 
loppuhyväksynnän yhteydessä takuuajan alkaessa ja se puretaan takuuajan päättyessä. 

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut rahoitusvelat

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut rahoitusvelat

Lyhytaikaiset rahoitusvelat sisältävät myös 1,2 miljoonan euron pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan, jonka 
velkaosuuden käypä arvo on määritetty käyttämällä vastaavan velan markkinakorkoa lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. 
Velkaosuus (1,2 miljoonaa euroa) on kirjattu jaksotettuun hankintamenoon ja oman pääoman osuus on kirjattu omaan 
pääomaan. 
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Korollisten velkojen maturiteettijakauma:

31/12/2013 2014 2015 2016 2017
2018 ja 

myöhemmin
Tuotekehityslaina 19 18 18 18 1,877
Muut lainat 5,743 2,384 8 0 0
Korolliset velat yhteensä 5,762 2,403 26 18 1,877

31/12/2012 2013 2014 2015 2016
2017 ja 

myöhemmin
Lainat rahoituslaitoksilta 6 6 6 6 612
Muut lainat 5,280 2,123 123 0 0
Korolliset velat yhteensä 5,286 2,129 129 6 612

23. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 2013 2012
Ostovelat 5,016 4,036
Siirtovelat 1,587 1,303
Saadut ennakot pitkäaikaishankkeista 813 129
Verovelat 16 0
Muut velat 2,162 1,382
Jatkuvat toiminnot yhteensä 9,594 6,850

Ostovelat 0 1
Siirtovelat 0 18
Muut velat 0 21
Lopetetut toiminnot yhteensä 0 40

24. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2012
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 9 9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,060 2,060 2,402 2,402
Rahavarat 116 116 583 583

Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2012

Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaik. 1,216 1,216 406 406
Muut lainat pitkäaikaiset 2,006 2,006 1,689 1,689
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaik. 2,596 2,596 2,337 2,337
Muut lainat lyhytaikaiset 4,199 4,199 2,394 2,394
Ostovelat ja muut korottomat velat 6,950 6,950 5,402 5,402

Taulukko ei sisällä vuoden 2013 erittelyn osalta osakeannissa tammikuussa 2014 kuitattuja velkoja, yhteensä 2,3 
miljoonaa euroa. Ostoveloista on annettu maturiteettitietoja liitetiedossa 23.

Ostoveloista 5,0 miljoonaa euroa oli tilinpäätöshetkellä erääntynyt 4,1 miljoonaa euroa. Siirtovelkoihin sisältyvät 
olennaiset erät muodostuvat henkilöstökuluista ja muista kulujaksotuksista.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin 
johdosta.

Korollisten velkojen keskikorot 2013 2012
Lainat rahoituslaitoksilta 6.037 6.701

25. Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 2013 2012
Poistot 1,919 2,787
Arvonalentumiset 544 5,895
Kurssierot 259 108
Lopetettujen toimintojen anteeksi saadut ostovelat 0 -1,031
Työsuhde-etuudet 31 28
Käyttöomaisuuden siirto asiakasprojektille 197 0
Muut erät 122 -115
Yhteensä 3,071 7,673

26. Vuokrasopimukset 2013 2012
Konserni vuokralleottajana

Jatkuvat toiminnot
Yhden vuoden kuluessa 965 972
2-5 vuoden kuluessa 831 886
Yli viiden vuoden kuluessa 0 0

Lopetetut toiminnot
Yhden vuoden kuluessa 0 0
2-5 vuoden kuluessa 0 0
Yli viiden vuoden kuluessa 0 0

Konserni vuokralleantajana

Yhden vuoden kuluessa 0 0
2-5 vuoden kuluessa 0 0
Yli viiden vuoden kuluessa 0 0

Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa, koska lainat on nostettu vuoden 2012 
loppupuolella ja vuoden 2013 aikana ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. 
Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.

Lyhytaikaisten velkojen käypä arvo odotetaan vastaavan kirjanpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta.

Ei-purettavissa olevat muiden vuokrasopimusten perusteella 
saatavat vähimmäisvuokrat:

Liiketoimet, joihin ei liity maksua, sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Ei-purettavissa olevat muiden vuokrasopimusten perusteella 
maksettavat vähimmäisvuokrat:

Käypien arvojen hierarkiataso on 2.
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27. Muut vastuusitoumukset 2013 2012
Omasta puolesta annetut vakuudet

Lainat rahoituslaitoksilta 1,245 1,247
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 12,691 12,691

Factoring luotto ja vientilimiitti 1,338 1,090
Myyntisaamiset 499 695

28. Lähipiiritapahtumat
Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet ovat seuraavat:

Yhtiö Kotipaikka Konsernin omistusosuus

Emoyritys  Cencorp Oyj Mikkeli, Suomi 100,0 %
PMJ testline Oy Lohja, Suomi 100.0 %
Cencorp AB Sollentuna, Ruotsi 100,0 %
Cencorp AS Tallinna, Viro 100,0 %
Cencorp USA, Inc. Dallas, TX, USA 100,0 %
Cencorp Americas, LLC McAllen, TX, USA 100,0 %
Cencorp Kft Budapest, Unkari 100,0 %
Savcor Pacific Ltd Hong Kong 100,0 %
Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd. Peking, Kiina 100,0 %

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Jatkuvat toiminnot
Tavaroiden ja palvelujen myynnit 2013 2012
Savcor -yhtiöt 175 120
Muut 9 0
Yhteensä 184 120

Tavaroiden ja palveluiden ostot
Savcor -yhtiöt 474 548
Savcor Face Ltd 81 4
Idem Finland Oy 15 0
Muut 2 2
Yhteensä 571 554

Korkotuotot
Savcor -yhtiöt 2 1

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Savcor -yhtiöt 354 348
SCI Invest Oy 60 10
Iikka Savisalo 2 0
Yhteensä 416 358

Cencorp Oyj kuuluu Savcor Group Oy -konserniin. Konserni on ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa 
määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin 
kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit perustuvat markkinahintaan.

Lopetetut toiminnot
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor -yhtiöt 0 143

Tavaroiden ja palveluiden ostot
Savcor -yhtiöt 0 20

Pitkäaikaiset muut velat lähipiirille 185 519
Vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 2,598 2,400
Korkovelat lähipiirille 795 480
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 1,455 1,000
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 916 685

Myyntisaamiset lähipiiriltä 136 87

Johdon työsuhde-etuudet 2013 2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 713 765

Palkat ja palkkiot 2013 2012
Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat 165 187

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Paasila Matti 0 34
Rautiainen Ismo 0 3
Karttunen Marjukka 17 0
Savisalo Hannu 0 3
Savisalo Iikka 0 3
Yhteensä 17 42

Vaihtovelkakirjalaina I/2013:een liittyviä optioita 30 000 000 kpl:tta, joiden merkintäaika päättyy 2.6.2015. 
Vaihtovelkakirjalaina I/2013:aan liittyvät optiot ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Oy Ingman Finance Ab:n 
hallussa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan eläke määräytyy Työntekijän Eläkelain mukaan. 
Hallituksen palkkiot ovat vuonna 2013 maksettuja palkkioita.

Johdolla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä.

Yhtiön johdolle ei myönnetty tilikauden 1.1.2013-31.12.2013 aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli 31.12.2013 
voimassaolevia yhden sarjan osakeoptioita, jotka ovat toteutettavissa seuraavasti:

SCI Invest Oy on Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.

Vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä optioita 8 931 000 kpl:tta, joiden merkintäaika päättyy 25.5.2015. 
Vaihtovelkakirjalaina I/2010:aan liittyvät optiot ovat Savcor Group Oy:n hallussa.

Vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyviä optioita 21 428 571 kpl:tta, joiden merkintäaika päättyy 7.9.2014. 
Vaihtovelkakirjalaina I/2012:aan liittyvät optiot ovat Savcor Group Oy:n ja SCI Invest Oy:n hallussa.

      2013                         2012         



63CENCORP OYJ62 VUOSIKATSAUS 2013

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
1.1.-31.12.2013

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
1.1.-31.12.2013

29. Rahoitusriskien hallinta
Rahoitukselliset riskit

Maksuvalmiusriski

Cencorp  altistuu normaalissa liiketoiminnassaan rahoitusriskeille eli korkoriskeille, luottoriskeille, valuuttariskeille ja 
varainhankintariskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten 
haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja taseasemaan. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy 
hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin keskitetty talousosasto yhdessä liiketoimintaryhmien 
kanssa. Konsernin talousosasto tunnistaa, arvioi ja hankkii tarvittavat instrumentit riskeiltä suojautumiseen läheisessä 
yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Suojaustransaktiot toteutetaan konsernin johdon hyväksymän 
riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Konserni ei ole suojannut valuuttariskiään eikä korkoriskiään.

Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää 
liiketoimintojen johdon kanssa, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja 
erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Konsernin rahoituspolitiikassa määritellään maksuvalmiusvarannon 
optimikoko. Otettujen lainojen maturiteetti ja lyhennykset pyritään mitoittamaan niin, että ne optimoivat 
maksuvalmiutta. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan riittävillä luottolimiiteillä. 

Cencorp uskoo sillä tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella yhtiön liiketoiminnan kassavirran 
kääntyvän positiiviseksi Yhtiön tämän hetken kustannustasolla viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla, 
edellyttäen, että Yhtiö saavuttaa vuoden 2014 vähimmäisliikevaihtotavoitteensa, jonka todennäköisyyttä yhtiö pitää 
kohtuullisena huomioiden yhtiön aiemmin saavuttaman liikevaihtotason, viimeaikaisen tilauskertymän ja 
tarjousaktiviteetin. Mikäli yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei käänny yhtiön tavoitteen mukaisesti positiiviseksi 
viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla ja/tai yhtiöllä ei ole käytössään nykyisensuuruisia vähintään 4,0 
miljoonan euron rahoituslimiittejä eikä yhtiö onnistu neuvottelemaan lisää voimassaoloaikaa Finnvera Oyj:n 
takaukselle ja/tai yhtiö ei onnistu hankkimaan sen investointiohjelman mukaisiin investointeihin erillistä rahoitusta 
suunnitellun mukaisesti (asiakkailta, yhteistyökumppaneiltaan, pääomasijoittajilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta 
kuten esimerkiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta), voi yhtiö joutua harkitsemaan 
uudelleen puhtaan energian liiketoimintansa laajuutta sekä madaltamaan tulevaisuuden kasvutavoitteitaan. Muina 
vaihtoehtoina yhtiö on harkinnut ja tulee jatkossa harkitsemaan mahdollisuuksia luopua sellaisista liiketoiminnoista, 
jotka eivät kuulu yhtiön nykyisen strategian mukaisiin avainliiketoimintoihin. Tällaisia liiketoimintoja ovat esimerkiksi 
RFID- ja matkapuhelimien joustava elektroniikka -liiketoiminnot. Yhtiöllä on aiemmin tiedotetun mukaisesti käynnissä 
tunnusteluja mahdollisten ostajatahojen selvittämiseksi näille liiketoiminnoille. 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.

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 
2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta ja neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin. Yhtiö jatkaa keskusteluja 
merkittävimpien rahoittajiensa ja omistajiensa kanssa toimenpiteistä rahoitustilanteen vahvistamiseksi siihen asti, 
kunnes yhtiön kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi. Yhtiön rahoitukseen ja käyttöpääoman riittävyyteen 
sisältyy riskejä. Cencorpin johdolla tällä hetkellä olevan käsityksen mukaan yhtiö varmisti osakeannin onnistumisella 
ja rahoitussopimusten jatkamisella käyttöpääomansa riittävyyden seuraavien kahdentoista (12) kuukauden ajaksi 
edellyttäen, että yhtiöllä on käytössään vähintään nykyisensuuruiset eli 4,0 miljoonan euron rahoituslimiitit ja 
Finnvera Oyj:n takauksen voimassaolo jatkuu myös 29.6.2014 jälkeen, yhtiöllä on käytössään sen investointiohjelman 
mukaisiin investointeihin suunnitellun mukaisesti erillistä rahoitusta ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta kääntyy 
positiiviseksi viimeistään vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. 

Valuuttariskit

Cencorp Oyj:llä on Sampo-pankilta 4 miljoonan rahoituslimiitit, joista oli käyttämättömiä pankkitakaus- ja 
vientiliimiittejä 1,1 miljoonaa euroa. Näihin limiitteihin liittyy joukko tavanomaisia kovenantteja. Mikäli joku näistä 
kovenanteista tarkastelujaksolla rikkoutuu on Sampo-pankilla oikeus neuvotella lainaehdot uudelleen. Näiden 
kovenanttien ensimmäinen tarkasteluajankohta on 27.6.2014.
Yhtiön maksuvalmiuden hoitaminen edellyttää riittävää liiketoimintavolyymia. Sampo-pankin rahoituslimiitit ovat 
voimassa 31.3.2015 asti edellyttäen, että myös rahoitussopimuksiin liittyvä Finnvera Oyj:n takaus jatkuu vastaavasti. 
Nykyinen takaus on voimassa 29.6.2014 asti, ja mikäli sitä ei jatketa, ovat Danske Bankin rahoitussopimukset 
10.1.2014 tehdyn sopimuksen mukaisesti voimassa 27.6.2014 asti.

Cencorp Oyj:llä on tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 vuonna 2006 otettuun vaihtovelkakirjalainaan, 2010 konvertoituun 
vaihtovelkakirjalainaan, 2012 otettuun vaihtovelkakirjalainaan ja 2013 otettuun vaihtovelkakirjalainaan 
maksamattomia korkoja 0,6 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainojen korkoja on osakeannissa tammikuussa 2014 
kuitattu yhteensä 0,45 miljoonaa euroa. Lainan korkoa voidaan maksaa vuosittain vain siltä osin kuin Cencorp Oyj:n 
vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Maksamattomalle 
korolle lasketaan korkoa 8,75 %, 2010 konvertoidulle vaihtovelkakirjalainalle 10 % ja 2012 ja 2013 otetuille 
vaihtovelkakirjalainoille 8%. Yhtiöllä ei ole vapaata omaa pääomaa tilikauden lopussa. 

Ylläolevan 2010 konvertoidun pääomalainan (1,2 miljoonaa euroa) lisäksi osakaennissa tammikuussa 2014 kuitattiin 
0,4 miljoonaa euroa 2012 otetusta vaihtovelkakirjalainasta (alunperin 1,5 miljoonaa euroa), näihin liittyviä korkoja 
sekä muita velkoja ja korkoja 0,8 miljoonaa euroa. Yhteensä nämä Savcor Group Oy:n, Savcor Invest B.V.:n ja SCI 
Finance Oy:n saataviin osakeannissa kohdistuneet kuittaukset olivat 2,4 miljoonaa euroa.

Cencorpin pääomalaina velka 1,2 miljoonaa euroa emoyhtiö Savcor Group Oy:lle on lyhytaikaista ja erääntyy 
maksettavaksi tilikauden 2014 aikana (tilinpäätöshetken 31.12.2013 tilanne). Pääomavelka ja siihen liittyvät korot on 
kuitenkin kokonaisuudessaan kuitattu osakeannissa tammikuussa 2014. Lainaan liittyy vaihto-oikeus Cencorpin 
osakkeisiin Savcor-Group Oy:lle tarjottujen optio-oikeuksien perusteella. Pääomalainan pääomalle maksetaan 
kiinteää vuotuista korkoa 10,0 prosenttia. Savcor Group Oy:llä on pääomalainan ehtojen mukaan oikeus merkitä 8 
931 000 Cencorpin uutta osaketta konsertoimalla pääomalaina yhtiön osakkeiksi. Lainaehtojen mukaan, mikäli 
Cencorpin  taloudellinen asema heikkenee olennaisesti, yhtiöön kohdistetaan perintätoimia tai mikäli yhtiö järjestää 
osakeannin tai muutoin muuttaa omaa pääomaansa taikka ryhtyy osalliseksi merkittäviin yritysjärjestelyihin, voi 
velkoja eräännyttää lainan heti maksettavaksi takaisin.

Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, 
jotka syntyvät, kun eri valuutoissa olevat investoinnit muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan. Konsernin 
kannalta merkittävimmät valuutat ovat USD ja CNY. Valuuttakurssiriskit syntyvät ostoista ja myynneistä muulla kuin 
konsernin toimintavaluutalla, valuuttamääräisistä myyntisaamisista ja ostoveloista ja nettoinvestoinneista ulkomaisiin 
tytäryrityksiin.

Cencorpilla on tytäryhtiöissään ulkomaisia nettoinvestointeja ja se on siten altistunut riskeille, jotka syntyvät, kun sen 
valuuttamääräiset investoinnit ulkomaisiin tytäryhtiöihin muunnetaan Cencorp-konsernin emoyhtiön 
raportointivaluutaksi, euroksi. Yhtiö ei ole suojannut ulkomaisiin konserniyhtiöihin tehtyjä nettovelkoja eikä 
valuuttapositiotaan.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
1.1.-31.12.2013

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
1.1.-31.12.2013

Korkoriski

Luottoriski

Pääoman hallinta

Rahoitusriskeille altistuminen 2013 2012
Lyhytaikaisen koron vaihtelu +/-2% vaikuttaisi +/-37 +/-27

Konsernilla on käytössään 4 milj. euron rahoituslimiitit, jotka koostuvat
Shekkitililimiitti 1,25 milj. eur 1,25 milj. eur
Vientiluottolimiitti 1,5 milj. eur 1,5 milj. eur
Pankkitakauslimiitti 1,25 milj. eur 1,25 milj. eur

Valuuttariskeille altistuminen

Valuuttamääräiset rahoitusvarat 2013 2012
USD 462 638
CNY 355 925

Valuuttamääräiset rahoitusvelat
USD 591 502
CNY 920 1,014

Netto -693 47

Tulosvaikutus 2013 2012
EUR/USD +/-10% +/-8 +/-12
EUR/CNY +/-10% +/-42 +/-7

Materiaalihallintariski

Yhtiön pääoman hallinnan  tavoitteena on varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuus sekä osakkeenomistajien saaman 
arvon nousu. Pääomarakennetta hallitaan päätöksillä, jotka koskevat osakeanteja, oman pääomanehtoisten 
instrumenttien hyödyntämistä sekä osingonjakoa. Pääomarakenteen tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste ja 
nettovelkaantumisaste.

Vuonna 2013 konsernin pienehkö valuuttariski muodostui USD ja CNY määräisistä rahoitusvaroista ja -veloista. 
Seuraava herkkyysanalyysi perustuu olemassaoleviin valuuttamääräisiin rahoitusvaroihin - ja velkoihin 31.12.2013.

Konsernin tulot sekä operatiiviset kassavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia markkinakorkojen vaihteluista. 
Konserni altistui tilikauden aikana  käyvän arvon korkoriskille (kiinteäkorkoiset velat) ja rahavirran korkoriskille 
(vaihtuvakorkoiset velat) lähinnä velkojen korkojen osalta. Riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti vähintään 10 % 
luottokannasta tulee olla kiinteäkorkoista ja lainasalkun keskimääräisen duraation tulee olla välillä 3 - 6 vuotta. 
Korollisesta vieraasta pääomasta kiinteäkorkoisia lainoja on 76,5%.

Merkittävimmät materiaalien hintoihin kohdistuvat riskit ovat kuparin ja teräksen hintaan liittyvät riskit sekä yleinen 
komponentteihin liittyvä hintariski. Materiaalien hinnankorotukset pyritään siirtämään myyntihintoihin sekä 
parantamaan hintakilpailukykyä tuotteita kehittämällä.

Savcor-konsernin yhtiöt ovat lainoittaneet konsernia yhteensä 3,5 miljoonan euron edestä. Lainojen korkoehdot 
olivat  markkinakäytännön mukaiset ja lainat ovat kiinteäkorkoisia. 

Konsernilla ei ole merkittäviä konsernin ulkopuolisia saatavien luottoriskikertymiä laajan ja maantieteellisesti eri 
alueille jakaantuneen asiakaskuntansa ansiosta ja se luotottaa vain sellaisia yrityksiä, joilla on hyvät luottotiedot. 

30. Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

Intialainen Vikram Solar Pvt, Ltd (”Vikram Solar”) ja Cencorp ovat alkaneet selvittää yhteistyömahdollisuuksia liittyen 
Cencorpin aurinkosähkömodulien MWT (Metal Wrap Through) teknologian käyttämiseen Vikram Solarin 
aurinkosähköprojekteissa. MWT teknologialla tarkoitetaan joustavaan virranjohtimeen (CBS) perustuvaa 
modulirakennetta. 

Vikram Solarin kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen liittyviä riskejä on käsitelty tämän 
vuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

VIKRAM SOLAR JA CENCORP SELVITTÄVÄT KAUPALLISIA JA OMISTUKSELLISIA YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA

Osapuolet ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan aiesopimuksen (”term sheet”) 7.2.2014. Yhteistyömallien 
selvitysvaiheen on aiesopimuksessa sovittu kestävän enintään kuusi kuukautta ja sen aikana osapuolet neuvottelevat 
sekä aurinkosähkömoduleihin liittyvästä kaupallisesta yhteistyöstä että mahdollisuudesta omistusjärjestelyihin 
yhtiöiden välillä. 

Vikram Solar on Intian johtava aurinkosähköprojektien toteuttaja ja se kuuluu teknologiakonserni Vikram Groupiin 
(www.vikram.in). 

Cencorp keräsi Osakeannilla 4.911.973 euroa uutta omaapääomaa. Merkintähinnasta yhteensä noin 2,4 miljoonaa 
euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöillä yhtiöltä oleviin korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai 
korkosaatavia vastaan. Tähän summaan sisältyy Savcor Group Oy:n yhteensä noin 2,1 miljoonan euron määräinen 
merkintä. Merkintähinta 4.911.973 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Osakeannilla ei ole vaikutuksia yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan. Uudet osakkeet rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 4.2.2014 ja saatettiin
julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssissä 5.2.2014. 

OSAKEANTI YLIMERKITTIIN
Cencorpin 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa merkittiin 627.064.325 osaketta, joka vastaa 123 prosenttia 
osakeannissa tarjotuista 508.151.045 osakkeesta. Ylimerkinnän johdosta yhtiön hallitus joutui leikkaamaan osan 
toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyistä merkinnöistä osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin 
seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 508.151.045  kappaleella 854.312.315 osakkeeseen. Osakeantiin 
osallistui yhteensä 2.413 merkitsijää. 
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Emoyhtiön tase (FAS)
31.12.2013

Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
1.1.- 31.12.2013 

EUR Liite 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012

Liikevaihto 1-3 6,919,873.44 100.0 % 8,705,799.20 100.0 %
Hankinnan ja valmistuksen kulut -7,567,269.96 -109.4 % -8,710,246.29 -100.1 %
Bruttokate -647,396.52 -9.4 % -4,447.09 -0.1 %

Myynnin ja markkinoinnin kulut -1,231,141.73 -1,662,122.57
Hallinnon kulut -1,299,664.51 -1,855,484.95
Liiketoiminnan muut tuotot 4 770,921.04 129,038.41
Liiketoiminnan muut kulut 10 -159,242.31 -2,372,628.56

Liikevoitto (-tappio) -2,566,524.03 -37.1 % -5,765,644.76 -66.2 %

Rahoitustuotot 12 250,782.05 305,206.62
Rahoituskulut 12 -7,218,066.87 -745,245.04

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -9,533,808.85 -137.8 % -6,205,683.18 -71.3 %

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -9,533,808.85 -6,205,683.18

Tilinpäätössiirrot 13 0.00 -22,542.76
Tuloverot 14 0.00 18,614.27

Tilikauden voitto (tappio) -9,533,808.85 -137.8 % -6,209,611.67 -71.3 %

EUR Liite 31/12/2013 31/12/2012

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 15 4,748,908.14 2,504,932.74
Aineelliset hyödykkeet 16 136,590.18 203,549.41
Sijoitukset 17 8,085,753.86 14,084,753.86

12,971,252.18 16,793,236.01

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 18 849,773.78 1,059,862.40
Pitkäaikaiset saamiset 19 6,220,708.37 6,286,327.74
Lyhytaikaiset saamiset 20 3,416,171.86 2,511,897.55
Rahat ja pankkisaamiset 4,349.29 307,351.64

10,491,003.30 10,165,439.33

VASTAAVAA YHTEENSÄ 23,462,255.48 26,958,675.34

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 21 3,425,059.10 3,425,059.10
Ylikurssirahasto 21 4,695,570.81 4,695,570.81
Vararahasto 21 211,384.16 211,384.16
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 38,916,019.95 38,436,019.95
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 21 -31,768,253.14 -25,558,641.47
Tilikauden voitto (tappio) 21 -9,533,808.85 -6,209,611.67

5,945,972.03 14,999,780.88

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 22,542.76 22,542.76

Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 22 149,622.99 257,312.84

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 23 4,146,947.37 2,619,277.89
Lyhytaikainen vieraspääoma 24 13,197,170.33 9,059,760.97

17,344,117.70 11,679,038.86

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23,462,255.48 26,958,675.34
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Emoyhtiön liitetiedot
1.1.- 31.12.2013

 
Emoyhtiön rahoituslaskelma
1.1.- 31.12.2012

1-12/2013 1-12/2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -9,534 -6,206
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta

Poistot ja arvonalentumiset  + 919 980
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista  +/- 24 511
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)  +/- 74 62
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua  +/- 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut  + 6,893 378
Muut oikaisut  +/- 166 0

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1,457 -4,275

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 124 -56
Varausten muutos -108 53
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -716 2,552
Lyhytaikaisten osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1,097 621

Käyttöpääoman muutos 397 3,171

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1,059 -1,103

Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista  - -630 -306
Saadut korot ja osingot  + 18 3
Maksetut verot  - 0 19

Rahoituserät ja verot -612 -284
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -1,671 -1,387

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -2,300 -776
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  + 55 0
Myönnetyt lainat  - -9 -27
Lainasaamisten takaisinmaksut  + 0 20
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta  - -1 0
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus  + 0 0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2,255 -783

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut  + 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot  + 3,339 2,100
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -12 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot  + 5,399 5,404
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -5,102 -5,111
Saadut konserniavustukset  + 0 0
Maksetut osingot  - 0 0
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 3,624 2,392

RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -303 223
Rahavarat tilikauden alussa 307 85
Rahavarat tilikauden lopussa 4 307

-303 223

1 000 EUR Tilinpäätöksen laadinta-, arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet 5-10 vuotta
Kehittämismenot 3-5 vuotta
Liikearvo 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta

25 vuotta
3-7 vuotta

Rakennukset     

Cencorp Oyj:n tilinpäätös on laadittu voimassa olevan Suomen kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista  koskevien 
muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen IFRS-laadintaperiaatteita ja 
emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen näitä standardeja aina, kun se on ollut mahdollista. 

Arvioiden käyttö tilinpäätöksissä 
Kun tilinpäätöstä laaditaan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, yhtön johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka 
vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen tilinpäätöspäivän määriin sekä raportoitujen tilikauden tuottojen ja 
kulujen määriin. Arvioissa ja oletuksissa on noudatettu varovaisuuden periaatetta. Lopulliset lukemat voivat poiketa 
näistä arvioista.

Pysyvien vastaavien arvostaminen
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu alkuperäisistä hankintamenoista 
arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin. Uudesta käyttöomaisuudesta poistot on laskettu 
käyttöönottokuukaudelta alkaen. Poistot on tehty toimintokohtaisesti. 

Aktivoidut kehittämismenot sisältävät 3,4 miljoonaa euroa tuotekehitysmenoja, joista poistot aloitetaan arviolta 
vuoden 2014 aikana, siksi nykyisten taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen poistojen arvioidaan loppuvan 
tilikauden 2019 aikana.

Muut pitkävaikutteiset menot ja liikearvo

Koneet ja kalusto

Kunnossapito ja korjaukset
Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan tilikauden kuluksi. Merkittävät perusparannusmenot sisällytetään aineellisen 
käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon ja poistetaan hyödykkeen jäljellä olevana taloudellisena pitoaikana. 

Käyttöomaisuuden myynnistä syntyneet voitot ja tappiot esitetään tuloslaskelmassa.

Vuonna 2010 fuusioaktiivaa syntyi Savcor Alfa Oy:n sulautumisessa 31.12.2010. Fuusioaktiiva esitetään liikearvossa, 
joka poistetaan loppuun vuonna 2015.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääsääntöisesti kirjattu vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Kolmen tai useamman 
vuoden ajan tuloa kerryttävät tuotekehitysmenot on aktivoitu taseeseen kehittämismenoina ja poistetaan 3-5 vuoden 
aikana. 

Muut aineettomat hyödykkeet
Patenttien, tavaramerkin ja lisenssien hankintamenot aktivoidaan ja poistetaan tasapoistoina taloudellisena 
pitoaikana, pääsääntöisesti 10 vuoden aikana. Ohjelmistolisenssien hankintamenot sisältyvät aineettomiin oikeuksiin ja 
poistetaan 5 vuoden aikana. 
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Pysyvien vastaavien sijoitukset

Valuuttamääräiset erät

Tuloutusperiaatteet

Varaukset

Vaihto-omaisuuden arvostaminen
Vaihto-omaisuus esitetään painotetun keskihinnan periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman 
jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 

Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Suomen Pankin noteeraamaan 
keskikurssiin.

Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin välilliset verot, alennukset ja myyntiin liittyvät 
kurssierot. Tuotot tavaroiden ja palveluiden myynnistä tuloutetaan kun ne on suoritettu. 

Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmiusasteen perusteella. Pitkän 
valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri 
tilikausille ja tulon kirjaaminen tuotoksi vaikuttaa olennaisesti liikevaihdon ja tuloksen muodostumiseen. 
PItkäaikaishankkeiden valmiusaste on määritetty hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen arvioituihin 
kokonaismenoihin ja on riippuvainen ennustettavista lopullisista kokonaistuotoista ja -kuluista, sekä luotettavasta 
tavasta mitata projektin edistymistä. Tappio hankkeelta kirjataan heti kun se on tiedossa ja arvioitavissa. 

Varaus kirjataan taseeseen, kun yritykselle syntyy oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, joka todennäköisesti 
edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen, ja jonka määrä on arvioitavissa luotettavasti. 
Varauksena kirjataan määrä, joka vastaa yhtiön johdon parasta arviota menoista, jota syntyneen velvoitteen 
täyttäminen edellyttää tilinpäätöspäivänä. Varaukset voivat liittyä esimerkiksi liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin, 
tappiollisiin sopimuksiin, oikeudenkäynteihin tai veroriskeihin. 

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote on loppuhyväksytty. Takuuvarauksen suuruus perustuu 
kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta.

Tytäryhtiö Savcor Pacific Limitedin osakkeisiin tehtiin kertaluonteinen 6 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus 
vuonna 2013, koska yhtiön tuotto-odotukset olivat vähemmän kuin alkuperäinen sijoitus. Sijoituksen arvo on 
riippuvainen siitä, kuinka yhtiö onnistuu toteutamaan strategiaansa. Vuonna 2012 Cencorp ilmoitti luopuvansa 
tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa dekoraatiosovelluksia valmistavan tehtaansa Guangzhoussa 
Kiinassa. Vuoden 2013 aikana Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd. myytiin.

Tytäryhtiöt Cencorp AB Ruotsissa ja Cencorp Kft Unkarissa tullaan lopettamaan vuoden 2014 aikana.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot 
ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Tuloslaskelman liitetiedot

1. Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain 2013 2012
Eurooppa 3,825 5,489
Amerikka 2,408 2,155
Aasia ja Australia 687 1,061
Yhteensä 6,920 8,706

2. Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain
Laser - ja automaatiosovellukset (LAS) 4,858 5,834
Laser - ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (LCM) 1,933 2,862
Puhtaan energian sovellukset (CCE) 129 10
Yhteensä 6,920 8,706

2013 2012
Valmiusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuus koko 
tilikauden liikevaihdosta 26.3 % 20.6 %
Valmiusasteen mukaan tuloutettujen mutta asiakkaille luovuttamatta 
olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella kirjattu 
määrä 1,817 1,797
Valmiusasteen mukaan tuloutettujen mutta asiakkaille luovuttamatta 
olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi aikaisempina 
tilikausina kirjattu määrä 0 24
Pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä 
valmiusasteen mukaan tuloutettavista hankkeista 2,683 679
Pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä luovutuksen 
mukaan tuloutettavista hankkeista 317 31

4. Liiketoiminnan muut tuotot
EU:lta saadut avustukset 99 107
Muilta saadut avustukset 600 0
Kulujen edelleen laskutus 25 0
Vakuutusjaksotukset 10 10
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 26 2
Muut tuotot 11 10
Yhteensä 771 129

Vuonna 2012 verottaja hyvitti edellisille tilikausille kohdistuneita veroja yhteensä 18 614,27 euroa. Tuotto kirjattiin 
tuloverot-kohtaan.

Seuraavissa liitetiedoissa luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

3. Valmiusasteen perusteella tuloutettavat pitkän valmistusajan vaativat hankkeet

Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain on muutettu vastaamaan käytössä olevia segmenttejä. Vertailutiedot 
vuodelta 2012 on muutettu vastaavasti.
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5. Materiaalit ja palvelut
Aineet ja tarvikkeet 
   Ostot tilikauden aikana 3,409 3,806
   Varaston muutos 201 173

3,610 3,978
Ulkopuoliset palvelut 471 442
Yhteensä 4,081 4,420

6. Henkilöstön lukumäärä
Tilikauden aikana keskimäärin 
Hankinta ja valmistus 21 34
Tuotekehitys 20 11
Markkinointi 7 9
Hallinto 6 9
Yhteensä 54 63

Kauden lopussa 
Hankinta ja valmistus 21 24
Tuotekehitys 22 18
Markkinointi 7 8
Hallinto 7 8
Yhteensä 57 58

7. Henkilöstökulut 2013 2012
Palkat ja palkkiot 2,655 3,457
Eläkekulut 482 617
Muut henkilösivukulut 123 176
Taseeseen aktivoidut palkat -407 -207
Taseeseen aktivoidut sivukulut -203 -103
Yhteensä 2,649 3,940

8. Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 165 187
Hallituksen jäsenet 17 42
Yhteensä 182 229

9. Poistot ja arvonalentumiset
Hankinnan ja valmistuksen poistot 74 252
Kehittämismenojen poistot 507 294
Myynnin ja markkinoinnin poistot 5 16
Hallinnon poistot 271 297
Yhteensä 856 859

10. Liiketoiminnan kulut
Muut liiketoiminnan kulut 76 26
Savcor Face Guangzhoun lopetettaviin toimintoihin liittyvät kulut 0 116
Savcor Face Guangzhoun saamisten ja ostovelkojen 
arvonalentuminen 0 1,659
Luottotappiot 19 61
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset 25 511
Vaihtuvien vastaavien arvonalentumiset 40 0
Yhteensä 159 2,373

11. Tilintarkastajan palkkiot 2013 2012
Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot 125 85
Todistukset ja lausunnot 0 0
Veroneuvonta 0 0
Muut palvelut 86 113
Yhteensä 211 198

12. Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 6 6

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 245 245
Muilta 0 54
Yhteensä 245 299

Rahoitustuotot yhteensä 251 305

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 6,000 1
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 4 7

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 354 348
Muille 860 389
Yhteensä 1,214 738

Rahoituskulut yhteensä 7,218 745

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -6,967 -440

13. Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys/vähennys 0 23

14. Tuloverot 0 -19
Vuonna 2012 verottaja hyvitti edellisille tilikausille kohdistuneita veroja yhteensä 18 614,27 euroa. Tuotto kirjattiin 
tuloverot-kohtaan.

 2013                            2012         2013                                2012         
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Taseen liitetiedot

15. Aineettomat hyödykkeet

1 000 EUR
Kehittämis-   

menot
Aineettomat 

oikeudet Liikearvo

Muut 
pitkävaik. 

menot Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 1,897 542 1,187 85 3,710
Lisäykset 2,978 138 0 103 3,219
Vähennykset -313 -92 0 0 -406
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2013 4,561 587 1,187 188 6,524

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2013 -312 -301 -527 -65 -1,205
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 107 71 0 0 178
Tilikauden poisto -422 -78 -237 -10 -747
Arvonalennukset 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot 31.12.2013 -627 -308 -764 -75 -1,775

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 1,584 240 660 20 2,505
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 3,934 280 423 113 4,749

16. Aineelliset hyödykkeet

1 000 EUR Maa-alueet Rakennukset
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 0 0 506 0 506
Lisäykset 0 0 67 0 67
Vähennykset 0 0 -73 0 -73
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2013 0 0 501 0 501

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2013 0 0 -302 0 -302
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0 0 47 0 47
Tilikauden poisto 0 0 -109 0 -109
Arvonalennukset 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot 31.12.2013 0 0 -364 0 -364

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 0 0 204 0 204
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 0 0 137 0 137

17. Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä Emoyhtiön Konsernin 
Kotipaikka omistusosuus omistusosuus

PMJ testline Oy Lohja, Suomi 100,0 %
Cencorp AB Sollentuna, Ruotsi 100,0 %
Cencorp AS Tallinna, Viro 100,0 %
Cencorp Americas, LLC McAllen, TX, USA 100,0 %
Cencorp Kft. Budapest, Unkari 100,0 %
Savcor Pacific Ltd Hong Kong 100.0 %
Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd. Peking, Kiina 100.0 %

Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen.

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2013 2012
PMJ testline Oy, sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon 1 0

Muut osakkeet ja osuudet
Kiinteistö Oy Musko II, viikko-osake 3 3
Helsinki Halli Oy B-osakkeet 2 kpl 6 6
Yhteensä 9 9

Kiinteistö Oy Musko II osakkeiden hankintamenon on katsottu vastaavan käypää arvoa.
Helsinki Halli Oy B-osakkeisiin on tehty arvonalentumiskirjaus käypään arvoon vuonna 2012. 

18. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 628 840
Keskeneräiset tuotteet 106 127
Valmiit tuotteet/tavarat 115 93
Yhteensä 850 1,060

19. Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 6,221 6,286
Yhteensä 6,221 6,286

20. Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 2,109 1,464
Lainasaamiset 5 0
Muut saamiset 227 11
Yhteensä 2,341 1,476

Saamiset muilta
Myyntisaamiset 758 795
Muut saamiset 224 141
Siirtosaamiset 93 101
Yhteensä 1,075 1,036

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3,416 2,512
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2013 2012
Siirtosaamisten olennaiset erät
Ostoennakot 88 90
Henkilösivukulujen jaksotus 5 0
Osatuloutussaamiset 0 11
Yhteensä 93 101

21. Oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 3,425 3,425
Osakepääoma 31.12. 3,425 3,425

Ylikurssirahasto 1.1. 4,696 4,696
Ylikurssirahasto 31.12. 4,696 4,696

Vararahasto 1.1. 211 211
Vararahasto 31.12. 211 211

Sidottu oma pääoma yhteensä 8,332 8,332

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 38,436 38,436
Suunnattu anti 480 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 38,916 38,436

Kertyneet voittovarat 1.1. -31,768 -25,558
Tilikauden tulos -9,534 -6,210
Kertyneet voittovarat 31.12. -41,302 -31,768

Vapaa oma pääoma yhteensä -2,386 6,668

Oma pääoma yhteensä 5,946 15,000

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.2013

Kertyneet voittovarat 31.12. -41,302 -31,768
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,916 38,436
Yhteensä -2,386 6,668

22. Pakolliset varaukset
Kuluvaraukset 1 6
Takuuvaraukset 148 251
Yhteensä 150 257

23. Pitkäaikainen vieras pääoma
2013 2012

Velat saman konsernin yrityksille
Pääomalainat 0 750
Lainat saman konsernin yrityksiltä 119 519
Siirtovelat 66 0
Yhteensä 185 1,269

Pitkäaikaisissa veloissa ei ole eriä, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. 

Velat muille
Pääomalainat 2,100 750
Lainat rahoituslaitoksilta 616 0
Yhteensä 2,716 750

Velat muille, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta 1,245 600
Yhteensä 1,245 600

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 4,147 2,619

24. Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat saman konsernin yrityksille
Pääomalainat 1,980 1,230
Lainat saman konsernin yrityksiltä 1,400 1,000
Ostovelat 313 262
Siirtovelat 874 611
Yhteensä 4,568 3,104

Velat muille
Pääomalainat 750 0
Lainat rahoituslaitoksilta 2,596 2,337
Saadut ennakot 217 16
Ostovelat 3,052 2,271
Muut velat 298 342
Siirtovelat 1,716 991
Yhteensä 8,629 5,956

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 13,197 9,060

Siirtovelkojen olennaiset erät
EU:lta saadut avustukset tuotekehitysprojekteihin 89 107
Takausprovisiojaksotukset 92 92
Korkojaksotukset 994 550
Henkilöstökulujen jaksotus 500 639
Provisiovaraukset 34 25
Hallituspalkkiojaksotus 194 131
Osatuloutusvelat 634 0
Muut siirtovelat 53 59
Yhteensä 2,591 1,602
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25. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 2013 2012

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 1,245 1,247
Annetut yrityskiinnitykset 12,691 12,691

Käytetty vientilimiitti 1,338 1,090
Myyntisaamiset vakuutena 499 695
Annetut yrityskiinnitykset 12,691 12,691

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 17 49
Myöhemmin erääntyvät 1 38

Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 187 170
Myöhemmin erääntyvät 0 125

Muut vastuusitoumukset
Ennakkomaksujen takaus 318 0
Muut sitoumukset 0 0

Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
Muut takaukset 130 130

26. Lähipiiritapahtumat

27. Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Osoite josta konsernitilinpäätös saatavissa Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli

Cencorp-konserni on osa Savcor Group Oy-konsernia (y-tunnus 0483411-7).
Cencorp Oyj on Cencorp-konsernin emoyhtiö.

Konsernin lähipiirin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai 
muita vakuuksia.

Autojen leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja.

Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvallassa olevalta SCI Invest Oy:ltä saatiin 0.75 miljoonan euron 
suuruinen omanpääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina vuonna 2012.

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo on antanut 55 000 euron suuruisen lainan Cencorpille vuonna 2013. 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
allekirjoitukset

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2014

Hannu Savisalo Marjukka Karttunen
hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja

Iikka Savisalo
hallituksen jäsen
toimitusjohtaja

Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä ___ päivänä maaliskuuta 2014

Ernst & Young Oy
KHT-Yhteisö

Mikko Rytilahti
KHT
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Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

Tasekirja sidottuna
Tase-erittelyt sidottuna

Päivä- ja pääkirja atk-tallenteina

Tuloslaskelma atk-tulosteina
Tase atk-tulosteina
Reskontraerittelyt atk-tulosteina

Ostoreskontran maksut tositelaji 000 000 atk-tulosteina
Myyntilaskujen suoritukset tositelaji 100 000 atk-tallenteina
Tilisiirrot tositelaji 200 000 atk-tulosteina
Pankkitositteet tositelaji 400 000 atk-tulosteina
Osatuloutustositteet tositelaji 320 000 atk-tulosteina
Jaksotustositteet tositelaji 330 000 atk-tulosteina
Palkkakirjanpito tositelaji 500 000 atk-tulosteina
Käyttöomaisuuden poistotositteet tositelaji 600 000 atk-tulosteina
Varastotapahtumat tositelaji 700 000 atk-tallenteina
Tuntikirjaukset tositelaji 750 000 atk-tallenteina
Muistiotositteet tositelaji 800 000 atk-tulosteina

Myyntilaskut paperitositteina
Ostolaskut paperitositteina

Tilintarkastuskertomus 

1

LUONNOS

Tilintarkastuskertomus
Cencorp Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Cencorp Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että
konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla
järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä,
konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa
pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei
siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
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HALLINNOINTI 

Cencorp Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja vuonna 2010 voimaan tulleeseen 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan standardeja ja NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:n sääntöjä.

Selvitys Cencorpin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymän Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 ja AML 2 luvun 
6§:n 3 momentin mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla 
osoitteessa www.cgfinland.fi. Selvitys Cencorpin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksesta 
erillisenä kertomuksena. Hallitus on käsitellyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kokouksessaan helmikuussa 
2014.

Cencorp noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavin poikkeamin: 
•   Suositus 14 - Cencorpin hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin riippumattomuussuosituksesta, 

jonka mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia ja kahden tähän enemmistöön 
kuuluvista on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vuonna 2013 Cencorpin hallituksen 
kolmesta jäsenestä yksi oli riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Perustelu tälle poikkeamalle 
on, että Cencorp on osa suomalaista Savcor Group -konsernia. Näin ollen Cencorpin yhtiökokous on nähnyt 
tarkoituksenmukaiseksi hallituksen jäseniä valitessaan, että hallituksen kokoonpanossa on vahva omistajaedustus. 

•   Suositus 24 - Yhtiön hallitus ei ole perustanut erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus 
ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä 
kokoonpanossa. Hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnan tehtävät. 

KONSERNIRAKENNE 

Cencorp -konserniin kuuluvat emoyhtiö Cencorp Oyj sekä tytäryhtiöt Cencorp AB, Cencorp Americas LLC, Cencorp AS, 
Cencorp Kft, Cencorp USA Inc, PMJ testline Oy, Savcor Pacific Limited ja Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd. 

Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia. Cencorp-konsernin hallinnosta ja 
toiminnasta vastaavat yhtiökokouksenvalitsema hallitus ja toimitusjohtaja. 

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen 
yhtiökokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä. Yhtiökokous pidetään 
yhtiön kotipaikassa Mikkelissä tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä.

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. Hallitus voi myös päättää kokouskutsun julkaisemisesta valtakunnallisessa 
päivälehdessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
• tilinpäätös 
• tilintarkastuskertomus 

2

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä
sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät
tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Lausuntoamme mukauttamatta haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperustaan ja
liitetietoon 29 Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla.
Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta,
neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin ja että liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi. 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. Nämä tekijät yhdessä muiden toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa
mainittujen seikkojen ohella osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön
toiminnan jatkuvuuden.

Helsingissä 25. maaliskuuta 2014

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Mikko Rytilahti
KHT
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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
• tilinpäätöksen vahvistamisesta 
• toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta 
• vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
• hallituksen jäsenten lukumäärästä 
• hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava:
• hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet 
• tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies 

HALLITUS

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme 
ja enintään kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan. Cencorp-konsernin emoyhtiön hallitus päättää tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoista. 

Hallituksen pääasialliset tehtävät 
 
Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus ohjaa ja valvoo 
yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet, budjetin, investointien 
kokonaismäärän ja niiden jakautumisen sekä käytettävät palkkiojärjestelmät, päättää laajakantoisista sopimuksista ja 
riskienhallinnan periaatteista sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan, vahvistaa yhtiön vision ja toiminnassa 
noudatettavat arvot sekä organisaatiomallin, hyväksyy ja julkistaa osavuosikatsaukset, muut pörssitiedotteet, vuosikertomuksen 
ja tilinpäätöksen sekä määrittelee yhtiön osinkopolitiikan ja kutsuu koolle yhtiökokouksen. Hallituksen tehtävänä on edistää 
yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. 

Hallitus kokoontui 31 kertaa vuonna 2013. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia. 

Hallituksen valiokunnat 
 
Hallitus päätti vuonna 2008 lakkauttaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä 
nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. 

Yhtiön hallitus ei ole perustanut erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista 
raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Hallitus hoitaa 
tarkastusvaliokunnan tehtävät. 

Hallituksen kokoonpano 
Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kolme jäsentä. 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hannu Savisalo 
- hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009 
- s.1946, DI, teollisuusneuvos 
- Savcor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Savcor Group Ltd:n toimitus-
johtaja ja hallituksen puheenjohtaja

- 119 235 078 Cencorp Oyj:n osaketta 31.12.2012 Savcor Group Oy:n kautta, 
133 333 333 Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Group Ltd:n kautta ja  17 499 999  
Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Invest BV:een kautta     
- vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä optioita 8 931 000 kappaletta Savcor 
Group Oy:n kautta 
- vaihtovelkakirjalaina I / 2012 liittyviä optioita 10 714 285,5 Savcor Group Oy:n 
kautta

Marjukka Karttunen 
- hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013 
- s.1967, KM 
- yhteiskuntasuhteisiin ja vaikuttajaviestintään erikoistunut yrittäjä  
- Turun Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Lähitapiola Varsinais-Suomi Kes-
kinäinen Vakuutusyhtiö hallintoneuvoston jäsen ja TVT Asunnot Oy:n hallituksen 
jäsen 
- Marjukka Karttunen on aiemmin toiminut mm. kahdeksan vuotta Kokoomuksen 
kansanedustajana eduskunnassa sekä Suomen Yrittäjänaiset Ry:n toimitusjohta-
jana.  
- Lähipiirin omistus 1 478 759 Cencorp Oyj:n osaketta 31.12.2013

 

 
Iikka Savisalo 
- hallituksen jäsen vuodesta 2009 
- s.1972, BBA (Accounting) 
- Cencorp Oyj:n toimitusjohtaja  
 
- 119 235 078 Cencorp Oyj:n osaketta 31.12.2012 Savcor Group Oy:n kautta, 133 
333 333 Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Group Ltd:n kautta ja  17 499 999 Cencorp 
Oyj:n osaketta Savcor Invest BV:een kautta 
- vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä optioita 8 931 000 kappaletta Savcor 
Group Oy:n kautta 
- vaihtovelkakirjalaina I / 2012 liittyviä optioita yhteensä 21 428 571 Savcor Group 
Oy:n ja SCI Invest Oy:n kautta
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Hallituksen riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

Vuonna 2013 tehdyn riippumattomuusarvioinnin perusteella Cencorpin hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin 
riippumattomuussuosituksesta. 
• Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen oli Marjukka Karttunen 
• Iikka Savisalo ja Hannu Savisalo käyttävät määräysvaltaa Savcor Group Oy:ssä ja toimivat Savcor Group Oy:n ja sen 
konserniyhtiöiden hallintoelimissä. Cencorp on osa Savcor-konsernia. 

Perustelu tälle poikkeamalle on, että Cencorp on osa suomalaista Savcor Group -konsernia ja näin ollen Cencorpin yhtiökokous 
on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi hallituksen jäseniä valitessaan, että hallituksen kokoonpanossa on vahva omistajaedustus. 

TOIMITUSJOHTAJA 

Toimitusjohtajan tehtävänä osakeyhtiölain mukaan on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien 
hoitamiseksi. Toimiin, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, 
toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa 
aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista 
annettava toimenpiteestä tieto. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta, budjetin toteutumisesta, Cencorp-konsernin 
tuloksesta ja suorien alaistensa toiminnasta. 

JOHTORYHMÄ 
Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan 
käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa, 
vähintään kuitenkin kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän kokoonpano

Iikka Savisalo 
- toimitusjohtaja vuodesta 2012 
- hallituksen jäsen vuodesta 2009 
- s.1972, BBA (Accounting) 
- 119 235 078 Cencorp Oyj:n osaketta 31.12.2013 Savcor Group Oy:n kautta, 133 333 333 Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Group 
Ltd:n kautta ja  17 499 999 Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Invest BV:een kautta 
- vaihtovelkakirjalaina I / 2012 liittyviä optioita yhteensä 21 428 571 Savcor Group Oy:n ja SCI Invest Oy:n kautta

Jari Ketoluoto 
- projektiliiketoiminnan johtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta2009 
- s. 1962, MHT 
- Jari Ketoluoto on viimeksi toiminut Savcor Alfa Oy:ssä johtajana ja sitä ennen useissa elektroniikkateollisuuden alan yrityksissä 
johtotehtävissä 
- ei Cencorp Oyj:n osakkeita tai optio-oikeuksia

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Petri Kivelä
- LCM-liiketoiminnan johtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
- s. 1968, koneautomaatioteknikko
- Petri Kivelä on viimeksi toiminut Satel Oy:n tuotantopäällikkönä ja sitä ennen erilaisissa tuotannon esimiestehtävissä Nokia 
Oyj:ssä ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä.
- ei Cencorp Oyj:n osakkeita tai optio-oikeuksia

Sami Lindfors
- Cleantech -liiketoimintojen johtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
- s. 1975, MBA
- Sami Lindfors aloitti työskentelyn Savcor -konsernissa 1996. Vuonna 2001 hän siirtyi Kiinaan Guangzhouhun Kiinan 
liiketoimintojen johtajaksi, ja vuodesta 2004 lähtien hän toimi Savcor Facen Kiinan liiketoimintojen johtajana. Vuonna 2013 
hänet nimitettiin Cencorpin Cleantech –toimintojen johtajaksi
- ei Cencorp Oyj:n osakkeita tai optio-oikeuksia

Henrikki Pantsar
- tuotekehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
- s. 1974, tekniikan tohtori
- Henrikki Pantsarilla on pitkä kokemus teollisten laserprosessien kehittämisestä ja tuotanto- ja tutkimuslaitteisiin liittyvästä 
laitesuunnittelusta sekä laserteknologian soveltamisesta uuden energiateollisuuden tarpeisiin. Viimeksi hän on toiminut 
Fraunhofer USA Inc:n laserteknologiakeskuksen palveluksessa.
- ei Cencorp Oyj:n osakkeita tai optio-oikeuksia

Seija Kurki
- talousjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
- s. 1963, BBA (Accounting) 
- Seija Kurki on työskennellyt vuodesta 1984 alkaen johtotehtävissä Savcor Group Oy:n taloushallinnossa
- ei Cencorp Oyj:n osakkeita tai optio-oikeuksia

PALKITSEMINEN

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista 
kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön 
henkilöstön mahdollisen kannustinjärjestelmän.

Hallitus on päättänyt olla perustamatta erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä 
asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Näin ollen hallituksen palkitsemisen valmistelua ei ole 
osoitettu nimitysvaliokunnan tehtäväksi eikä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen valmistelua ole osoitettu 
palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi.

Hallituksen palkkiot

Kevään 2013 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 
40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30 000 euroa vuodessa. Lisäksi matkakulut korvataan Cencorp Oyj:n 
matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ei ole luontaisetuja tai muita palkkion ulkopuolisia etuja.
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Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Iikka Savisalo. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on sekä yhtiön että Iikka 
Savisalon osalta kuusi kuukautta. Mikäli Iikka Savisalo irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen yhtiöstä riippumattomasta 
syystä, yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan Iikka Savisalolle muuta korvausta kuin irtisanomisajan palkan. Yhtiön purkaessa 
toimitusjohtajasopimuksen ei yhtiö ole velvollinen suorittamaan Iikka Savisalolle edellä tarkoitettua ero- tai muutakaan 
korvausta. 

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Palkitsemisjärjestelmä muodostuu kuukausipalkasta ja 
vuosibonuksesta.

Toimitusjohtaja Iikka Savisalolle maksettiin palkkana, palkkioina ja luontaisetuna yhteensä 165 478,00 euroa vuonna 2013. 
Toimitusjohtajalla ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Vuonna 2013 muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkana, 
palkkioina ja luontaisetuina yhteensä 547 757,00 euroa. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu bonusjärjestelmän mukaisia 
palkkioita vuonna 2013.

Johtoryhmän osake- ja optio-omistukset löytyvät Cencorpin www-sivuilta (Hallinnointi > Sisäpiiri).

Henkilöstön bonusjärjestelmät

Cencorpilla on palkkaan perustuva bonusjärjestelmä johdolle ja muulle Suomen henkilöstölle. Hallitus päättää 
bonusjärjestelmän soveltamisesta vuosittain. 

Vuoden 2014 bonusjärjestelmän perusteella maksettavat enimmäispalkkiot voivat vaihdella henkilön tehtävästä riippuen 
henkilöstön osalta 8-12 prosentin välillä henkilön säännöllisestä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle 
bonusjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot voivat olla enimmillään 15 prosenttia henkilön säännöllisestä vuosipalkasta.

Bonusjärjestelmään sisältyvien palkkioiden maksaminen on sidottu sekä yhtiön liiketoiminnan että henkilön vastuualueen 
tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi käytetään prosesseihin, henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja projekteihin liittyviä mittareita.

Cencorpin Kiinan tehtaalla on käytössä erilaisia tuotantotavoitteisiin liittyviä palkitsemisjärjestelmiä.

Yhtiöllä oli 31.12.2013 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. Yhtiöllä oli 
31.12.2013 vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyviä optiota 21.428.571 kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 
7.9.2014. Vaihtovelkakirjalaina I/2012:aan liittyvät optiot ovat SCI Invest Oy:n ja Savcor Group Oy:n hallussa. Yhtiöllä oli 
31.12.2013 vaihtovelkakirjalaina I/2013:een liittyviä optiota 30.000.000 kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 2.6.2015. 
Vaihtovelkakirjalaina I/2013:aan liittyvät optiot ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Oy Ingman Finance Ab:een 
hallussa.

SISÄPIIRILÄISET JA SISÄPIIRIHALLINTO

Cencorpilla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hyväksymää sisäpiiriohjetta. 
Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottaviensa ja määräysvallassa olevien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön 
osakkeilla ja optioilla 14 vuorokauden ajan ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiön sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen 
tilintarkastaja. Lisäksi pysyvään sisäpiiriin kuuluvat määrättyinä sisäpiiriläisinä johtoryhmän jäsenet sekä nimetyt henkilöt konsernin 
talous- ja muusta hallinnosta. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin yhtiön osakkeiden arvonmuodostukseen 
vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen kaupankäyntikielto.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 

KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA 
RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ 

Kuvaus valvontaympäristöstä 

Cencorpin liikeidea 
Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, 
testaukseen ja lasertyöstöön suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Tuotevalikoimaan kuuluvat 
myös EMI-suojaukset, joustavat virtapiirit, ja RFID-antennit. Cencorp on muuttumassa pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja 
erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä puhtaan teknologian sovelluksia (”Cleantech”) kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. 
Yhtiön tavoitteena on vahva asema korkealaatuisten, automaatiota ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen paikallisesti eri markkina-
alueilla valmistettujen moduulien toimittajana.

Strategian edellyttämä välttämätön murrosvaihe on parhaillaan käynnissä ja se etenee suunnitellusti. Asiakkaita ovat 
autoelektroniikkavalmistajat, telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat sekä uusiutuvan energian 
alalla toimivat yritykset.

Ympäristöpolitiikka 
Yhtiö noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Yhtiö pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat 
johtamisjärjestelmissä ja päätöksenteossa. 

Suunnittelu- ja seurantaprosessit 
Konsernin toiminta suunnitellaan ja toiminnan tehokkuus varmistetaan vuosittain toteutettavassa 
strategiasuunnitteluprosessissa ja budjetointiprosessissa. Suunnitelmien toteumista ja toimintaympäristön kehitystä seurataan 
kuukausiraportoinnin, osavuosikatsausraportoinnin ja tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. 

Riskianalyysi ja riskienhallinta ovat Cencorp-konsernissa osa vuosittain toteutettavaa strategista suunnitteluprosessia ja 
operatiivista toimintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa, että toiminta on tehokasta 
ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. 

Valvontatoiminnot 
Organisaation ja toimenkuvien mukaisesti valtaa ja vastuuta delegoidaan budjettivastuullisille ja linja-organisaation 
vastuuhenkilöille. Toiminnan lakien ja säädösten mukaisuus varmistetaan sisäisen ohjeistuksen kautta. Konsernin sisäisen 
valvonnan tavoitteisiin kuuluvat toiminnalliset tavoitteet, taloudellinen raportointi ja toiminnan lakien ja sääntöjen mukaisuus. 

Hallitus 
-sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden määrittely 
-vastuu valvonnan toimivuuden seurannasta 
-riskienhallintaperiaatteiden hyväksyminen 
-tilintarkastajien raporttien käsittely 
-kannustinjärjestelmän määrittäminen 
Toimitusjohtaja 
-valvoo sisäisen valvonnan osatekijöiden olemassaolon ja toimivuuden 
-valvoo, että toiminta on asetettujen arvojen mukaista 
-muokkaa toimintaperiaatteet ja -politiikat 
-vastaa resurssien tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta käytöstä 
-valvontamekanismien (hyväksymisperiaatteet, täsmäytykset ja raportointi) määrittäminen 
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-määrittää riskienhallinnan toimintatavat ja riskienhallintakeinot 

Talousjohtaja 
-sisäinen laskenta: tulosten seuranta ja analysointi 
-ulkoinen laskenta ja raportointi 
-suunnitteluprosessien ylläpito ja kehittäminen 
-likviditeetin varmistaminen 

Tilintarkastaja 
-lakisääteinen tilintarkastus 
-laajennettu tarkastus hallituksen erillisestä toimeksiannosta 
-raportointi hallitukselle 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
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. 

Yhtiön pienen koon ja liiketoiminnan laajuuden vuoksi Cencorpilla ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä 
tarkastusvaliokuntaa. Hallitus pyrkii osaltaan myös riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja 
jatkuvaan kehittämiseen myös tilintarkastusyhteisön osavuotiskatsausten yhteydessä tekemän tilikaudenaikaisen tarkastuksen ja 
siitä laadittujen valvontaraporttien 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. 

Raportointijärjestelmä 
Cencorp laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten, EU:n hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti. 
Toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen 
mukaisesti. 

Raportointijärjestelmän mukaisesti toimitusjohtaja raportoi hallitukselle kuukausittain konsernin ja liiketoimintayksikköjen 
toiminnasta sekä tuloksesta ja poikkeamista budjettiin ja tarkennettuihin ennusteisiin nähden (kuukausiraportti), 
neljännesvuosittain osavuosikatsaukseen/vuositilinpäätökseen perustuvasta operatiivisesta tuloksesta ja muutoin välittömästi 
olennaisista muutoksista toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle strategian ja PTS:n 
toteutumasta. 

Konsernin raportoinnista vastaa talousjohtaja. Kotimaisten yhtiöiden kirjanpito ja konsernilaskenta suoritetaan Cencorpin 
emoyhtiön, Savcor Group Oy:n talousosastolla. Ulkomaisten tytäryhtiöiden kirjanpito ja raportointi hoidetaan paikallisissa 
ulkopuolisissa, riittävää asiantuntemusta omaavissa tilitoimistoissa tai muutoin ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. 
Raportoinnin oikeellisuus varmistetaan talousraportoinnin ohjeistuksella, henkilöstön ammattitaidon ylläpidolla, 
tietojärjestelmien luotettavuudella, normaaleilla valvontamekanismeilla ja laajennetun tarkastuksen avulla. Raporttien 
poikkeamat budjetista ja toimintasuunnitelmista ohjaavat analysoimaan tilannetta tarkemmin ja etsimään poikkeamien syyt. 

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta valvovat talousjohtaja ja tilintarkastus. 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 

Viestintä ja tiedotus 
Konsernin viestinnästä ja pörssitiedottamisesta vastaa hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Yhtiön sisäisestä viestinnästä 
vastaa toimitusjohtaja. 

Seuranta 
Sisäisen valvonnan tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti johtamis- ja ohjaustoimien yhteydessä ja erikseen tarkastusraporttien 
valmistuttua. Taloudellisen raportoinnin osalta vertailut toteuman ja tavoitteen välillä, erilaiset täsmäytykset ja toiminnallisten 
raporttien säännönmukaisuuden valvonta ovat jatkuvasti toteuttavia seurantatoimenpiteitä. 

Suunnittelu- ja seurantakokoukset sisältyvät hallituksen vuosisuunnitelmaan. Tietojärjestelmät ovat pääpiirteissään 
vakiintuneita, ja ulkopuolinen asiantuntija arvioi niiden luotettavuutta säännöllisesti. 

Tilintarkastus 
Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan 
KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajille maksetut palkkiot löytyvät vuosikertomuksen sivulta 73. 
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Yhtiötiedot

varsinainen YHtiÖKoKous
Cencorp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2014
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