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CENCORP LYHYESTI 
 ▶ Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian, erityisesti aurinkosähköön liittyvien sovelluksien kehittäminen ja myynti. 

 ▶ Yhtiö valmistaa aurinkosähkömoduuleita ja järjestelmiä, joita se toimittaa pääasiallisesti yhtiön jakelijoille tai tuleville  
valmistuspartnereille.

 ▶ Cencorpin kehittämään taustavirtajohteeseen perustuvat aurinkonsähkömoduulien tuotantolinjat ja niiden osat ovat yksi yhtiön 
tärkeimmistä tuotekonsepteista. 

 ▶ Cencorp neuvottelee parhaillaan useiden potentiaalisten valmistuspartnereiden kanssa yhteistyösopimuksista, joissa alalle pyrkivät 
uudet valmistajat sitoutuisivat sekä Cencorpin tuotantoteknologiaan että moduulireseptiikkaan.

 ▶ Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat myös erikoiskomponentit, joista tällä hetkellä merkittävin on yhtiön itse kehittämä CBS- 
taustavirtajohde.

 ▶ Cencorp-konsernin toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Yhtiön puhtaan energian asiakkaat ovat yhtiöitä, jotka toimittavat  
tuotteitaan paikallisesti  tai maailmanlaajuisesti. 

 ▶ Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. 

 ▶ Cencorpin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

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

VUOSI 2014  LYHYESTI 
 ▶ Cencorpin yhtiön osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjalainojen haltijoille järjestämä osakeanti päättyi 24.1.2014 ja se ylimerkittiin. 

Cencorp keräsi osakeannilla noin 4,9 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa pääomarakenteensa vahvistamiseksi ja puhtaan energian 
liiketoimintasuunnitelmaan liittyvien investointien toteuttamiseksi. 

 ▶ Cencorpin rakennemuutos jatkui. Cencorp myi  elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa FTTK Company Limitedille. 

 ▶  FTTK kaupan ensimmäisen osion toteutumisesta alkaen Cencorp on raportoinut ainoastaan yhden Puhtaan energian sovellukset  –
segmentin, joka on siis yhtiön ainoa jatkuva liiketoiminta. 

 ▶ Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 74,6 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon (3,3 milj. euroa vuonna 2013). 

 ▶ Liiketulos oli -10,9 miljoonaa euroa (-3,1 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -11,7 miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa), joista Pekingin 
tehtaan sulkemiseen liittyvät alaskirjaukset vaikuttivat liiketulokseen 6,2 miljoonaa euroa ja tulokseen ennen veroja 6,2 miljoonaa 
euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,014 euroa (-0,008 euroa). 

 ▶ Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli -130,9 prosentti a (-6,9 %). 

 ▶ Cencorpin 29.4.2015 päättämistä vuoden 2014 tilinpäätökseen kohdistuvista kulu- ja alaskirjauksista johtuen yhtiön oma pääoma 
laski alle puoleen osakepääomasta per 31.12.2014. Tästä johtuen hallitus tulee kutsumaan koolle yhtiökokouksen päättämään 
mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi.

 ▶ Kaikki Cencorpin pörssitiedotteet ja muut tiedotteet löytyvät yhtiön kotisivuilta www.cencorp.com.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
IIKKA SAVISALO 

ON AIKA LUNASTAA LUPAUKSET

Arvoisat osakkeenomistajat 

Cencorp Oyj on vuoden 2014 aikana kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Se on luopunut 30-vuotisesta perinteestään 
elektroniikkateollisuuden laitevalmistajana sekä toimittanut viimeiset komponenttinsa matkapuhelinteollisuudelle. Yhtiön 
tulevaisuus on nyt täysin aurinkoenergialiiketoiminnan varassa. 

Maailman keskilämpötilan kohoaminen on jo lähes kaikkialla hyväksytty tosiasia. Tämän negatiivisen kehityksen keskiössä 
on todistetusti fossiilisten polttoaineiden jatkuvasti lisääntynyt käyttö. Eri puolilla maailmaa käynnistetään hankkeita 
vihreiden energiamuotojen käytön lisäämiseksi. Aurinkoenergialla on muista  uusiutuvista energiamuodoista kaikista suurin 
potentiaali kasvattaa markkinaosuuttaan. Aurinkoenergia on myös hajautetun luonteensa ansiosta ihanteellinen tapa parantaa 
huoltovarmuutta sekä edistää kehittyvien maiden sähköistystä. Mm. näistä syistä aurinkoenergiamarkkinan kasvu näyttää 
ennusteiden valossa lähes rajattomalta. 

Minulta kysytään usein, kuinka pieni Cencorp pienestä Suomesta voisi näytellä mitään roolia tässä valtavassa näytelmässä. 
Alusta alkaen Cencorpin aurinkosähköstrategian kulmakivinä ovat olleet samat ajatukset: kehittynyt moduulien sisäinen 
virranjohdatustekniikka ensimmäisenä maailmassa, uuden virranjohdatusteknologian mahdollistama tehokas ja korkea 
automaatioaste moduulien valmistamisessa sekä paikallisen valmistuksen edellytyksien parantaminen. 

Kun moduulit valmistetaan siinä maassa, jossa niiden tuottama sähkö käytetään,  minimoidaan ylimääräiset 
logistiikkakustannukset, toimitusajat lyhenevät ja samalla luodaan paikallinen aurinkosähkön käyttöä lisäävä infrastruktuuri. 
Näin myös vähennetään mahdollisia poliittisia riskejä.

Cencorpin tavoitteena ei ole kasvaa johtavaksi aurinkomoduulivalmistajaksi, vaan muodostaa teknologinen ydin takakontaktiin 
perustuvien aurinkopaneeleiden ja niiden  kehittämiseen sitoutuneiden yhtiöiden ekosysteemille. Tästä ekosysteemistä 
Cencorp uskoo olevan pikkuhiljaa mahdollista kasvattaa maailman suurin aurinkopaneelien valmistuksen keskittymä.

Cencorp on viime vuosina aktiivisesti kartoittanut asiakkaita maailman merkittävimpien aurinkopaneelien massavalmistajien 
sekä lukuisten markkinoille pyrkivien uusien paikallisten valmistajien keskuudessa. Yhtiön esittelemä täysautomaattinen 
tuotantolinjakokonaisuus on herättänyt kiinnostusta niin tämän päivän johtavissa valmistajissa kuin myös uusissa paikallisissa 
valmistajissa. Cencorp on lisäksi myynyt useita aurinkovoimalaitoksia avainasiakkaille, joilta yhtiö uskoo saavansa myös 
merkittäviä jatkotilauksia. 

Vuosi 2015 tulee olemaan Cencorpille ratkaiseva. Yhtiön kassatilanne on jo pitkään pitänyt tilannetta seuraavia jännityksessä ja 
kaupallisen läpimurron on tultava pian. Vuoden 2015 aikana nähdään, syntyykö Suomeen uusi uljas vientitoimiala vai valuuko 
Cencorpin kova työ hukkaan. Varmaa on kuitenkin, että me Cencorpissa uskomme tavoitteidemme toteutumiseen ja tulemme  
työskentelemäään väsymättömästi tavoitteidemme saavuttamisen puolesta.  

Kiitos osakkeenomistajillemme, rahoittajillemme ja kaikille muille sidosryhmillemme. Kiitos myös uskomattoman taitavalle, 
innovatiiviselle sekä peräänantamattomalle tiimillemme. Vuosi 2015 tulee olemaan vastausten vuosi. 

Iikka Savisalo 
Toimitusjohtaja

Cencorpin rahoituksen riittävyyteen ja liiketoimintaan liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitukseen 
liittyviä riskejä on käsitelty mm. tämän vuosikatsauksen sivulla 21 kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.
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Cencorp Oyj:n puhtaan teknologian strategiamuutos vauhdittui tilikaudella 2014. Yhtiö myi perinteiset 
automaatioliiketoimintansa sekä sulki Pekingin komponenttitehtaansa. Yhtiöön jäi ainoastaan alkuvaiheessa 
oleva aurinkoenergialiiketoiminta sekä Mikkelissä sijaitseva uusi niin ikään aurinkosähköön keskittyvä 
komponenttitehdas ja tuotekehitysyksikkö.  



CENCORPIN STRATEGIA

MISSIO 

Tarjoamme globaaleille asiakkaillemme teknologisen kilpailuedun, jonka avulla asiakkaamme parantavat 
toimintansa tehokkuutta ja laatua ja siten kannattavuuttaan.

VISIO

Visiomme on puhtaampi maailma. Luomme takakontaktiin perustuvien aurinkomoduulien valmistukseen 
maailman johtavan ekosysteemin. Kehitämme ja myymme globaaleille asiakkaillemme myös muita valikoituja 
puhtaan energian, erityisesti aurinkosähkön tuottamista palvelevia ratkaisuja. Olemme luotettavia, innovatiivisia 
ja rohkeita. Haluamme kasvaa nopeasti ja kannattavasti.

STRATEGISET VAHVUUDET  

Maailmanlaajuinen ekosysteemi ja paikallinen tuotanto  

 ▶ Cencorp palvelee asiakkaitaan heidän tärkeillä paikallisilla energiamarkkinoillaan. 

 ▶ Cencorp on asiakkailleen pitkäaikainen partneri. 

 ▶ Cencorpin tarjoama aurinkosähkömoduulivalmistusteknologia mahdollistaa moduulien kokoonpanon lähellä 
niiden lopullista asennuspaikkaa.

 ▶ Cencorpin asiakkaat hyötyvät yhtiön patenteista, sen sertifioimasta moduulireseptiikasta, hankintaverkostoista ja 
jakelukanavista. Cencorp hyötyy asiakkaidensa paikallisosaamisesta ja paikallisen energiamarkkinan tuntemuk-
sesta sekä voi käyttää hyväkseen heidän tuotantokapasiteettiaan. 

 ▶ Cencorp pyrkii partnereidensa avulla luomaan yhden maailman vahvimmista aurinkoenergian tuotannon ekosys-
teemeistä. 
 

Edelläkävijyys, innovatiivisuus ja rohkeus 

 ▶ Cencorp panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja asiakkaidensa ongelmien ratkaisemiseen.

 ▶ Cencorp on edelläkavijä takakontaktiin perustuvien, täysin lyijyttömien CBS (Conductive Back Sheet) –aurinko-
sähkömoduulien kehittäjänä.

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

 ▶ Cencorpin laser- ja automaatio-osaaminen muodostaa ainutlaatuisen yhdistelmän, jonka avulla seuraavan 
sukupolven taustavirtajohteeseen perustuvat aurinkomoduulitehtaat ja niiden asiakkaat saavuttavat kilpailuedun 
omassa toimintaympäristössään.  

Pitkä kokemus 

 ▶ Cencorpilla on yli 30 vuoden kokemus laser- ja automaatioratkaisuista ja lähes 15 vuoden kokemus erikoiskomponenttien 
suurtuotannosta.

 ▶ Cencorp ja Savcor-konserni on toiminut jo pitkään globaalissa ympäristössä Aasiassa, Afrikassa, Australaasiassa, Pohjois- 
ja Etelä-Amerikassa sekä Euroopassa. 

 ▶ Cencorp tuntee tarvitsemansa teknologiat hyvin ja osaa käyttää niitä. Yhtiön asiantuntijat tuntevat asiakkaiden tarpeet 
ja ymmärtävät monikulttuuristen toimintaympäristöjen vaatimukset kansallisesti tärkeillä energiamarkkinoilla.
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CENCORPIN TUOTTEET JA PALVELUT

1.     Aurinkosähkömoduulit ja –järjestelmät

Moduulien ja pienten aurinkosähköjärjestelmien myynti on 
ehkä Cencorpin näkyvin, mutta liikevaihtopotentiaaliltaan 
pienin tuoteryhmä. Kaikki Cencorpin aurinkosähkömoduulit 
valmistetaan tällä hetkellä yhtiön tehtaalla Mikkelissä. 
Niitä toimitetaan pääasiallisesti yhtiön jakelijoille- tai 
tuleville valmistuspartnereille. Lisäksi yhtiö toimittaa  
aurinkosähkövoimaloita ja -järjestelmiä kotimaisille asiakkaille. 

Yhtiön Mikkelin tehtaan nykyinen kapasiteetti on 
suunniteltu tuottamaan vuodessa enintään 6 – 8 miljoonan 
euron arvosta aurinkosähkömoduuleita tämän hetkisin 
maailmanmarkkinahinnoin. Moduulien myynti ei siten 
muodosta oleellista osaa yhtiön tavoittelemasta myynnistä. 

Cencorpin ensimmäinen, täysin itse kehitetty 
moduulireseptiikka on läpäissyt saksalaisen Fraunhofer 
ISE:n (Institute for Solar Energy Systems) vaativan 
testiohjelman mahdollistaen moduulin sertifioinnin 
kaikilla yhtiön tavoittelemilla myyntialueilla. Cencorpin 
tai sen valmistuspartnerien on tarvittavan hallinnollisen 
sertifioinnin jälkeen mahdollista tarjota moduuliaan myös 
niihin tarjouskilpailuihin, joissa osallistujilta vaaditaan ko. 
sertifiointia.

2.      Tuotantolinjat ja niiden osat

Tyypillisesti uusiin moduulien tuotantolinjoihin voisivat 
investoida kehittyneillä markkinoilla, esimerkiksi Kiinassa, 
toimivat valmistajat. Nämä Cencorpin potentiaaliset 
asiakkaat  valmistavat  nyt perinteisiä ns.  H-tyypin 
aurinkosähkömoduuleita.  Cencorpilla olevan tiedon mukaan 
useat valmistajat aikovat siirtyä tuottamaan seuraavan 
sukupolven takakontaktimoduuleita.  Ainakin yksi maailman 
tämän hetken suurimmista valmistajista on jo julkisesti 
ilmoittanut siirtyvänsä takakontaktiteknologiaan vuonna 
2015. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma 
moduulireseptiikka ja ne tarvitsevat ainoastaan yksittäisiä 
tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta 
CBS-moduulien tuotantokoneista tai -valmistuslinjasta on 
Cencorpin arvion mukaan 4 – 6 miljoonaa euroa.

Yhtiö neuvottelee parhaillaan aurinkosähkömoduulitehtaiden 
tai yksittäisten tuotantolinjojen toimittamisesta usean 
Cencorpin valmistusteknologiasta kiinnostuneen asiakkaan 
kanssa eri puolilla maailmaa. Neuvotteluiden kohteena 
olevien sopimusten arvot vaihtelevat noin 4 miljoonan euron 
ja noin 25 miljoonan euron välillä. 

Mikäli Cencorp onnistuu saavuttamaan tavoittelemansa 
markkina-aseman CBS-tuotantolinjojen toimittajana, 
mahdollistaa odotettu markkinakehitys muutamien 
kymmenien tuotantolinjojen tilaukset seuraavan viiden 
vuoden aikana. Yhtiö arvioi ensimmäisen tällaisen 
tuotantolinjatilauksen toteutuvan vuoden 2015 aikana.

3.      Valmistuspartnerit 

Cencorp neuvottelee parhaillaan useiden potentiaalisten 
valmistuspartnereiden kanssa yhteistyösopimuksista, 
joissa alalle pyrkivät uudet valmistajat sitoutuisivat 
sekä tuotantoteknologiaan että moduulireseptiikkaan. 
Tällaisissa tapauksissa Cencorp toimittaisi partnerille 
tehtaan avaimet käteen-periaatteella ja sitoutuisi 
tarvittaessa valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaana. 
Valmistuspartneriyritykset toimivat pääasiassa kehittyvillä 
markkinoilla tuottaen aurinkosähkömoduuleita paikallisille 
sekä lähialueiden markkinoille. Tyypillinen tehtaan 
avaimet käteen-toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa 
euroa. Cencorp pyrkii solmimaan seuraavan viiden 
vuoden aikana vähintään 10 valmistuspartnerisopimusta. 
Yhtiö arvioi allekirjoittavansa ensimmäisen 
valmistuspartnerisopimuksen vuoden 2015 toisella 
vuosineljänneksellä. 

4.    Erikoiskomponentit

Cencorpin strategian tärkein ja liikevaihtopotentiaaliltaan 
merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset. 
Ensimmäinen Cencorpin tarjoama erikoiskomponentti 
on yhtiössä itse kehitetty CBS-taustavirtajohde. Kaikki 
taustavirtajohdemoduulit tarvitsevat toimiakseen 
taustavirtajohteen. Yksi normaalikokoinen 
taustavirtajohteeseen perustuva tuotantolinja tarvitsee 
täydellä teholla toimiessaan noin 300.000 – 500.000 
taustavirtajohdetta vuodessa. Tällä hetkellä oletettavalla 
lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee 
jokainen tuotantolinja taustavirtajohteita noin 5 – 11 
miljoonan euron arvosta vuosittain.  

Tulevaisuudessa Cencorp suunnittelee myös tarjoavansa 
partnereilleen muita erikoiskomponentteja. Tällaisia 
komponentteja voivat olla esimerkiksi erilaiset 
älykomponentit, virran varastointiin liittyvät komponentit 
sekä erityiset taustavirtajohteeseen perustuvat 
piikiekkoteknologiat. 

Cencorpin Puhtaan energian sovellukset-segmentin liikevaihto muodostuu neljästä eri 
tuotekonseptista, jotka ovat:

11VUOSIKATSAUS 201410 CENCORP  OYJ



13CENCORP OYJ12 VUOSIKATSAUS 2014

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus

TALOUDELLINEN KEHITYS

Yhtiön siirrettyä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa Cencorp Automation Oy:lle ja myytyään tästä yhtiöstä 
ensin 70 % ja joulukuussa 2014 jäljellä olevat 30 % FTTK:lle Cencorp raportoi jatkossa ainoastaan yhden Puhtaan energian 
sovellukset  –segmentin. Kauppa pyritään saattamaan loppuun mahdollisimman nopeasti.

Ennen liiketoimintakauppaa toteutuneista LAS- ja LCM-liiketoimintayksiköiden tilauksista osan toimitukset jäivät Cencorpille. 
Näistä toimituksista tuleva liikevaihto laskee ja loppuu kokonaan tilausten tultua toimitetuksi alkuvuoden 2015 aikana. 
LAS- ja LCM-liiketoimintayksiköt raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. Cencorpin tulosraportoinnissa on lopetettujen 
toimintojen tulos esitetty yhdellä rivillä erillään jatkuvista toiminnoista, jolloin tuloslaskelman muut kuin ”Lopetetut toiminnot” 
-erät koskevat vain jatkuvia liiketoimintoja. Konsernin esittämä segmentti-informaatio on yhdenmukainen johdon sisäisen 
raportoinnin ja yhtiön organisaatiorakenteen kanssa. 

Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2013, jollei toisin  mainita. Kiinan Guangzhoun dekoraatioliiketoiminnan 
lopettamisen myötä Cencorp raportoi niihin liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetetuissa toiminnoissa vuoden 2013 
vertailuluvuissa. Tässä tiedotteessa Pekingin luvut raportoidaan jatkuvissa toiminnoissa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Cencorp-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 0,8 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa). Tilauskanta joulukuun lopussa 
oli noin 0,3 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa). Käyttökate oli -3,3 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Liiketulos oli 
-10,9 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli -11,7 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa). Kauden 
tulos oli -11,7 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,014 euroa (-0,008 euroa) ja laimennettu 
osakekohtainen tulos -0,014 euroa (-0,008 euroa). Omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli -130,9 prosenttia (-6,9 %). 
Omavaraisuusaste pääomalainat mukaanlukien oli -88,8 prosenttia (17,1 %).

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Cencorp toimii puhtaan energian sovellusalalla.

Cencorp-konsernin toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Yhtiön puhtaan energian asiakkaat ovat yhtiöitä, jotka toimittavat 
tuotteitaan paikallisesti ja / tai maailmanlaajuisesti. 

Cencorpin merkittävimmät tuote- ja palvelukokonaisuudet on tarkoitettu palvelemaan PV (photovoltaic)-
aurinkosähkömarkkinoita. Cencorpin reseptiikalla ja tuotantoautomaatiolaitteilla pystytään valmistamaan  edistyksellisiä 
taustavirtajohteeseen perustuvia aurinkosähkömoduuleita. 

Yleinen markkinailmapiiri aurinkosähköinvestoinneissa parantui merkittävästi  jo vuoden 2013 lopulla. Sama kehitys jatkui 
koko vuoden 2014 ajan ja edelleen alkuvuonna 2015. Monet jo asemansa vakiinnuttaneet aurinkomoduulien valmistajat ovat 
alkaneet suunnitella uusia kapasiteetti-investointeja osin tuotantonsa lisäämiseksi ja osin korvaamaan vanhentuvaa ns. H-tyypin 
aurinkosähkömoduulien valmistuskapasiteettia. 

Cencorp on jo aiemmin tiedottanut uskovansa tulevaisuuden liiketoiminnan painopisteen olevan kehittyvissä maissa. 
Yhtiön näkemys on vain vahvistunut vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Moni megatrendi, kuten esimerkiksi kansalliset 
ilmastonsuojelutavoitteet, kehittyvien maiden halu parantaa teollista tuotantokykyään ja energiaomavaraisuuden lisääminen, 
suosivat aurinkosähkömoduulien paikallista valmistusta. Tällä hetkellä valtaosa maailman aurinkomoduulivalmistuksesta 
on keskittynyt Kiinaan. Moduulit valmistetaan suurissa käsityövaltaisissa yksiköissä ja jaellaan maailman markkinoille 
asennettaviksi. 

Kehittyneiden maiden aurinkosähkö on merkittäviltä osin tuotettu suurissa, avoimeen maisemaan sijoitetuissa voimaloissa, 
jotka syöttävät tuottamansa sähkön kantaverkkoon. Tällaisissa voimalaitoksissa voidaan mm. logistiikan kustannukset 
optimoida, eikä esimerkiksi moduulin pinta-alakohtaista hyötysuhdetta ole pidetty merkityksellisenä. Kehittyvissä maissa 
juuri  logistiikkakustannukset muodostuvat erittäin merkittäviksi ja kysyntä painottuu ns. minigrid-ratkaisuihin, joissa 
aurinkosähkövoimalat hajautetaan ja niille rakennetaan uusi paikallinen sähköverkko. Verkkoja liitetään toisiinsa ja uusiin 
pienvoimaloihin sähkön käytön, jakelun ja tuotannon lisääntyessä tasatahtiin. Pienehköt voimalat ovat usein  ns. hybridejä, 

joissa aurinkovoimalat toimivat yhdessä diesel-, vesi- tai tuulivoimaloiden verkostoissa, ja joihin voidaan yhdistää erilaisia 
energiavarastoja.

Edellä kuvatussa  ympäristöissä paikallinen tuottaja voi huomattavasti paremmin hallita logistiikkakustannuksensa sekä 
hyödyntää  paikallista valmistusta suosivaa lainsäädäntöä. Useat Cencorpin neuvottelukumppanit ovatkin huomanneet 
paikallisen valmistuskustannuksen alittavan Kiinasta tuotujen moduulien hinnan. Paikallisessa tuotannossa myös mahdollisuudet 
valvoa moduulien laatua paranevat. Yhtiön käsityksen mukaan taustavirtajohdemoduuleille tyypillinen tasalaatuisuus parantaa 
lähes aina moduulin keskimääräistä sähköntuottokykyä. 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Korkean teholuokituksen paneeleiden kysyntä on  kasvanut viimeisen kuuden kuukauden aikana myös EU:n, Yhdysvaltojen ja 
Japanin markkinoilla. Cencorp neuvottelee  kehittämiensä paneeleiden jakelusta näille markkinoille jakelijoiden kanssa. Suurin 
osa moduulien jakelijoiden myymistä Cencorpin moduuleista tulee Cencorpin suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa olemaan 
yhtiön valmistuspartnerien tuottamia.

Kaikki moduuleiden valmistajat pyrkivät jatkuvasti lisäämään moduuliensa tehoa. Cencorpin tekniikalla valmistettujen 
moduulien nimellisteho vaihtelee tällä hetkellä tyypillisesti välillä 250 W – 265 W, mitä pidetään polykristallipiikennoihin 
perustuville moduuleille  korkeina teholukemina. Yhtiö uskoo pystyvänsä parantamaan moduuliaan edelleen tavoitteenaan  
290 W nimellistehon saavuttaminen. Yhtiön tietojen mukaan 300 W paneelin valmistamiseen on maailmassa pystynyt vain 
muutama valmistaja käyttämällä erittäin kalliita piilaatuja sekä kalliita ja vaikeasti hallittavia tuotantoprosesseja. 

Korkeampien teholuokkien moduulien maailmanmarkkinahinta on ns. standardimoduulien hintaa parempi ja niiden kysyntä 
ennen kaikkea kehittyneillä markkinoilla on suuri. Cencorpin käsityksen mukaan Cencorpin moduuleiden testattu korkea 
teholuokitus auttaa yhtiötä valmistuspartnereiden löytämisessä myös kehittyneiltä markkinoilta.

Cencorp on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan, koska 
yhtiö on muuttumassa pelkästään puhtaan energian teknologiaratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Murrosvaiheen ollessa edelleen 
osittain kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2015.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET TOIMITUSJOHTAJALLE

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 – Cencorpin lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen varmistaminen
 – Jäljellä olevan murrosvaiheen huolellinen, mutta nopea läpivienti Cencorpin muuttamiseksi puhtaan energian sovelluksia 

(”cleantech”) kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. 
 – Cencorpin tulevaisuuden tavoitteena on vahva asema eri markkina-alueilla paikallisesti valmistettujen, korkealaatuisten ja 

valmistuksessa automaatiota ja lasertekniikkaa hyödyntävien aurinkosähkömoduulien, niiden komponenttien ja erityisesti 
aurinkosähkömoduulitehtaiden toimittajana.

 – Cencorpin tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja kannattavuuden avulla. Cencorp keskittyy kasvuun 
cleantech -liiketoiminnassa, jossa sillä olisi tuoteratkaisunsa ansiosta hyvät mahdollisuudet saavuttaa vahva globaali 
asema ja nopea kasvu. 

Cencorp on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan, koska 
yhtiö on muuttumassa pelkästään puhtaan energian teknologiaratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Murrosvaiheen ollessa edelleen 
osittain kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2015, eikä toimitusjohtajalle asetetut tavoitteet vuosille 2015 
-2017 ole myöskään yhtiön markkinaohjeistus. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyy erittäin merkittäviä riskejä.

Perustuen Cencorpin tähän mennessä puhtaan energian liiketoiminnasta hankkimaan kokemukseen, yhtiön tietoon alan 
teknologian kehityksestä ja yhtiön omaan arvioon markkinakehityksestä, Cencorpin hallitus on 12.11.2014 asettanut 
toimitusjohtajalle uudet pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on julkaistu yhtiön vuoden 2014 kolmatta vuosineljännestä koskevassa 
osavuosikatsauksessa. Toimitusjohtajan tavoitteet perustuvat yhtiön liiketoimintamalliin, jossa Cencorpin puhtaan energian 
tuotantoteknologiaa ostavien asiakkaiden oletetaan ostavan myös osan aurinkosähkömoduulien avainkomponenteista 
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Cencorpilta. Toimitusjohtajan tavoitteissa on arvioitu myytävän yksi aurinkosähkömoduulitehdas ja yksi tuotantolinja vuonna 2015. 
Yhteensä vuoden 2017 loppuun mennessä olisi tavoitteen mukaisesti toimitettu noin kymmenen aurinkosähkömoduulitehdasta ja 
noin kymmenen tuotantolinjaa. 

Kehittyneissä maissa siirtyminen CBS-takakontaktiteknologiaan on ollut oletettua hitaampaa, koska perinteisten 
aurinkosähkömoduuleiden ylikapasiteetti markkinoilla ei ole purkautunut vielä siinä määrin, että investoinnit uuteen CBS-
takakontaktiteknologiaan olisivat alkaneet. Cencorpin tiedon mukaan kuitenkin yksi maailman tämän hetken suurimmista 
valmistajista on julkisesti ilmoittanut siirtyvänsä takakontaktiteknologiaan jo vuonna 2015. Cencorpin käsityksen mukaan sen CBS 
-komponentit ovat valmiina vastaamaan kysyntään, kun investoinnit alkavat. 

Edellä esitettyjen oletusten perusteella toimitusjohtajan tavoitteet, jotka eivät ole yhtiön markkinaohjeistus, ovat: Vuoden 
2015 liikevaihtotavoite on n. 10 – 15 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 liikevaihtotavoite on n. 45 – 55 miljoonaa euroa ja vuoden 
2017 n. 150 – 200 miljoonaa euroa. Toimitusjohtajan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää komponenttimyynnin toteutumista 
suunnitellusti siten, että komponenttimyynti olisi noin kaksi kolmasosaa vuoden 2017 liikevaihdosta. 

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteisiin ja yhtiön liiketoimintamallin toteutumiseen sisältyy erittäin merkittäviä riskejä, 
eivätkä tavoitteet ole yhtiön markkinaohjeistus. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteet ja niiden saavuttaminen ovat täysin 
riippuvaisia yhtiön lyhyen aikavälin rahoituksen riittävyydestä ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisun onnistumisesta. Pitkän aikavälin 
rahoitusta koskevat neuvottelut ovat kesken. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyviä riskejä käsitellään tarkemmin 
myöhemmin tässä vuosikatsauksessa

RAHOITUS 

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi-joulukuussa -4,0 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat 
katsauskauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa).

Omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -130,9 prosenttia (-6,9 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,011 euroa (-0,004 euroa). 
Omavaraisuusaste pääomalainat mukaanlukien oli -88,8 prosenttia (17,1 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 
0,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa) ja käyttämättömien vientilimiittiluoton ja pankkitakauslimiitin määrä oli 0,2 miljoonaa 
euroa (1,1 miljoonaa euroa). 

29.4.2015 tiedotetuista Savcor Pacific Ltd:iin ja Pekingin yhtiöön liittyvistä kulu- ja alaskirjauksista johtuen Cencorp Oyj:n oma 
pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta per 31.12.2014. Tästä johtuen hallitus tulee kutsumaan koolle yhtiökokouksen 
päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Cencorp on käytännössä jo aiemmin 
aloittanut toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. 29.4.2015 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
hallitukselle annettiin enintään 900.000.000 osakkeen valtuutus mm. yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen 
mahdollistamiseen sen jälkeen, kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen.

Cencorpin rahoitustilanne on edelleen erittäin tiukka. Yhtiö on kartoittanut eri vaihtoehtoja sekä lyhyen että pitkän aikavälin 
rahoituksensa järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön cleantech–strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. 
Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön rahoitusratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut, 
joissa yhtiötä avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken ja Cencorpin arvion mukaan ratkaisuja tältä osin voisi olla 
odotettavissa vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä. Pitkän aikavälin rahoitusneuvottelujen toteutumisaikatauluun vaikuttaa 
ratkaisevasti ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen saavuttaminen vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä. Mikäli 
valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi, tulisi myös pitkän aikavälin rahoitusratkaisu viivästymään ja yhtiö joutuisi 
turvautumaan välirahoitukseen, jonka toteutuminen ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä on epävarmaa. 
Cencorpin tavoitteena on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan olla kiirehtimättä pitkän aikavälin rahoitusneuvotteluissa parhaan 

mahdollisen omistaja-arvon varmistamiseksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille.

Cencorp sopi katsauskaudella elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa myynnistä FTTK:lle. Liiketoimintakauppa toi yhtiölle 
käyttöpääomaa, mutta kaupan yhteydessä sovitut yhtiön rahoituslimiittien pienennykset heikensivät omalta osaltaan kaupan positiivista 

kassavaikutusta. Yritysjärjestelyllä oli  0,3 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Cencorp –konsernin vuoden 2014 tulokseen.  

Tarkasteltaessa Cencorpin lyhyen aikavälin rahoitusta yhtiön ensisijainen tavoite on kääntää liiketoiminnan kassavirta ennen 
investointeja positiiviseksi tämän hetken kustannustasolla mahdollisimman pian.

Mikäli  uusien tilausten saamisessa tapahtuisi viivästyksiä tai markkinatilanne muuttuisi heikommaksi yhtiön arvioimasta, voi 
tilausten muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa merkittävästi aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja 
kääntyisi positiiviseksi. Tällöin yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään, mikäli muut käynnissä olevat rahoitusneuvottelut 
eivät olisi siihen mennessä johtaneet tuloksiin kokonaan tai osittain. 

Toisena tavoitteena liittyen lyhyen aikavälin rahoitukseen on välirahoituksen hankkiminen yhtiölle, kunnes edellä mainittu 
pitkän aikavälin rahoitus on varmistunut. Välirahoitus yhdistettynä liiketoiminnan kassavirran ennen investointeja kääntymiseen 
positiiviseksi varmistaisi yhtiön käsityksen mukaan rahoituksen riittävyyden seuraavaksi 12 kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes 
pitkän aikavälin rahoitus on ratkennut. 

Osana elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan voimaantuloa Cencorp sopi Danske Bankin kanssa, että sen 
käytössä oleva vientirahoituslimiitti pienenee 1,5 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon, takauslimiitti pienenee 1,25 
miljoonasta eurosta 0,75 miljoonaan euroon ja luotollisen tilin limiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,95 miljoonaan 
euroon. Sittemmin Cencorp on tiedotteensa 31.3.2015 mukaisesti sopinut Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva 0,95 
miljoonan euron luotollisen tilin rahoitussopimusta jatketaan 30.9.2015 asti. FTTK kaupan toteutuessa kokonaisuudessaan 
luotollisen tilin limittii pienenee 0,95 miljoonasta eurosta 0,65 miljoonaan euroon. Vientirahoituslimiittiä ja takauslimiittiä ei 
jatketa. Vientirahoituslimiitin takaisinmaksusta on aloitettu neuvottelut Danske Bankin kanssa. Tämänhetkisen arvion mukaan se 
erääntyy maksettavaksi vuoden 2015 aikana.

Rahoituslimiittien pieneneminen asettaa kuitenkin tiukkoja aikataulupaineita  pitkän aikavälin rahoituksen järjestämiseksi ja 
sen varmistamiseksi, että yhtiön Cleantech-strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Jatkossa Cencorp tullee tarvitsemaan 
oleellisesti suurempia limiittejä cleantech-strategiansa mukaisia puhtaan energian teknologiavientiprojektejaan varten. 

Cencorpin  kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy  erittäin merkittäviä riskejä. Danske Bankin rahoituslimiittien 
pienenemisen johdosta Cencorpin tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee lisää välirahoitusta siihen asti kunnes 
pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön 
käyttöpääomavaje on edelleen merkittävä siihen asti, kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian 
toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. 

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 2015 
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 kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä 
riskejä. Yhtiön johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin 
rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Neuvottelut välirahoituksen 
järjestämiseksi ovat käynnissä. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien 
tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen- ja pitkän 
aikavälin rahoitusta voi yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. Tilinpäätöksen omaisuuserien arvostus perustuu jatkuvuuden 
olettamaan. Omaisuuseriä saatetaan joutua alaskirjaamaan, mikäli ennusteet eivät toteudu.”

Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta, yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa.

TUOTEKEHITYS

Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-joulukuussa 1,7 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa) eli 25,7 (18,0) prosenttia 
liikevaihdosta. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tuotekehityskulut olivat tammi-joulukuussa 1,1 miljoonaa euroa (0,9 
miljoonaa euroa) eli 131,8 (27,2) prosenttia liikevaihdosta.
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INVESTOINNIT

Tilikauden bruttoinvestoinnit jatkuviin liiketoimintoihin olivat tammi-joulukuussa 0,4 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa. 
Investoinnit kohdistuivat lähes kokonaan kehittämismenoihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun lopussa 26 (149) henkilöä, joista 20 henkilöä työskenteli Suomessa, 4 henkilöä Kiinassa 
sekä 2 henkilöä USA:ssa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa 
euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Cencorpin osakepääoma katsauskauden päättyessä 31.12.2014 oli 3.425.059,10 euroa. Osakemäärä oli 862.472.136 osaketta. 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa ei ollut tilikauden 
päättyessä yhtiön omia osakkeita.

Yhtiöllä oli joulukuun 2014 lopussa yhteensä 6 205 osakkeenomistajaa, ja osakkeista 0,6 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. 
Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2014 yhteensä 80,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Suurimmat omistajat 31.12.2014

Osakkeita Prosentteja

1. SAVCOR GROUP OY 330 533 522 38,3

2. SAVCOR GROUP LIMITED 133 333 333 15,5

3. GASELLI CAPITAL OY  95 000 000 11,0

4. KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ    ETERA  63 673 860 7,4

5. SAVCOR INVEST B.V.  39 374 994 4,6

6. FRATELLI OY   9 223 250 1,1

7. SCI INVEST OY   6 870 645 0,8

8. NORDEA PANKKI SUOMI OYJ   4 439 197 0,5

9. HUHTALA KAI   4 187 500 0,5

10.TROBE OY   3 986 000 0,5

MUUT 171 849 835 19,9

YHTEENSÄ 862 472 136 100,0

 
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2014 yhteensä 605.112.494 osaketta, mikä oli 
noin 70,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden 
lopussa 510.112.494 yhtiön osaketta ja 15.852.856 vaihtovelkakirjalaina I/2012 liittyvää optio-oikeutta.

Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli tammi-joulukuussa 0,01 euron ja 0,04 euron välillä. Keskikurssi oli 0,02 euroa ja päätöskurssi 
joulukuun lopussa 0,01 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli tammi-joulukuussa 3,1 miljoonaa euroa ja 161,2 miljoonaa 
osaketta. Osakkeiden markkina-arvo joulukuun lopussa oli 7,8 miljoonaa euroa. 

Yhtiön johdolle ei myönnetty kauden aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli 31.12.2014 vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyviä 
optiota  15.852.856  kappaletta, joiden merkintäaika päättyi 7.9.2014. Vaihtovelkakirjalaina I/2012:aan liittyvät optiot 
ovat SCI Invest Oy:n ja Savcor Group Oy:n hallussa. Yhtiöllä oli 31.12.2014 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. 

 

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

29.4.2015 pidetty  yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta 
maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien 
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella 
annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 900.000.000 osaketta. 

TILIKAUDEN 2014 AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT PÖRSSITIEDOTTEIDEN MUKAISESTI

OSAKEANTI

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 omaa pääomaa. 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 SOLARIN JA CENCORPIN VÄLINEN AIESOPIMUS

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

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 
aurinkosähkömoduuleihin liittyvästä kaupallisesta yhteistyöstä että mahdollisuudesta omistusjärjestelyihin yhtiöiden välillä.  
Neuvottelut jatkuvat edelleen.

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 vuosikatsauksen  
kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.
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CENCORPIN MAKSULLINEN SUUNNATTU OSAKEANTI TIETYILLE NYKYISILLE JOHTAJILLE JA ENTISELLE HALLITUKSEN 
JÄSENELLE

Cencorpin 11.4.2014 tiedotetussa tietyille yhtiön nykyisille johtajille ja entiselle hallituksen jäsenelle suunnatussa maksullisessa 
osakeannissa merkittiin yhteensä 8.159.821 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 
0,025 euroa osakkeelta. Yhtiö on hyväksynyt tehdyt merkinnät. 

Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla n. 203.996 euroa uutta omaa pääomaa ja merkinnöistä n. 109.375 euroa on kuitattu 
sopimusperusteisia riidattomia saatavia vasten. Suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti merkintähinta kirjataan 
kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Tehtyjen hyväksyttyjen merkintöjen johdosta yhtiön osakemäärä nousi 854.312.315 osakkeesta 862.472.136 osakkeeseen. 
Osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä jo yhtiön liikkeeseen laskemien 
osakkeiden kanssa 31.7.2014. Yhtiö ei julkaissut ennen uusien osakkeiden listalle ottamista erillistä 9.12.2013 päivätyn yhtiön 
rekisteriasiakirjan täydennystä, arvopaperiliitettä ja tiivistelmää.  
 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Cencorp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2014 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja 
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2013 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2013 
päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat-tilille. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 4 jäsentä. Uutena jäsenenä hallitukseen valittu KTM Sauli Kiuru (s. 1972) toimii 
Gaselli Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Siesta Group Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin Kiuru on työskennellyt 
mm. Barona Group Oy:n talousjohtajana sekä hallituksen jäsenenä, tilintarkastajana KPMG:llä ja Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnan sihteerinä. Kiurulla on laaja kokemus kasvuyhtiöiden hallitustyöskentelystä. Sauli Kiuru on Siesta 
Group Oy:n, BiiSafe Oy:n ja Stata Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut Cencorp Oyj:n hallituksen jäsenenä aiemmin 
vuosina 2006 - 2008. Kiurun määräysvallassa oleva Gaselli Capital Oy omistaa 95.000.000 Cencorp Oyj:n osaketta, joka vastaa 
noin 11,1 prosenttia yhtiön osakekannasta. 

KM Marjukka Karttunen, teollisuusneuvos Hannu Savisalo ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina 
jäseninä. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu 
Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Marjukka Karttunen. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole 
tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 
euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön 
matkustussäännön mukaan. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.  

MUUTOKSET CENCORPIN JOHTORYHMÄN KOKOONPANOSSA 7.5.2014

MHT Jari Ketoluoto (s. 1962) nimitettiin  Cencorp Oyj:n Laser- ja automaatiosovellukset –liiketoimintasegmentin (LAS) 
johtajaksi. Hän oli aiemmin toiminut Cencorpin laserliiketoiminnan kehitysjohtajana. Ketoluoto jatkoi Cencorpin johtoryhmän 
jäsenenä FTTK:n kanssa toteutetun liiketoimintakaupan ylimenovaiheen ajan. Asiakaspalvelujohtaja Petri Kivelän työsuhde ja 
johtoryhmän jäsenyys päättyi samassa yhteydessä.

SOPIMUS ETELÄ-SAVON ENERGIAN KANSSA

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ja Cencorp ovat toukokuussa 2014 solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on 
yhteistyössä kehittää aurinkosähkömarkkinoita Etelä-Savossa. Ensivaiheessa rakennetaan pilottilaitos Mikkelin Karikkoon. 
Pilottihankkeena rakennettava koeaurinkosähkövoimala on investointi, jolla avataan aurinkosähkömarkkinat Etelä-Savossa. 
Aurinkosähkövoimala koostuu 200 paneelista ja sen teho on maksimissaan 49,5 kW. Voimalaitoksen vuotuinen tuotto on reilut 
40.000 kWh. Aurinkovoimalaitos on kooltaan ainoa laatuaan Etelä-Savossa. Voimalaitoksen toimittaa Cencorp, joka vastaa sen 
suunnittelusta tuotantokuntoon saakka. Tilaajana on ESE, joka vastaa voimalan liittämisestä sähköverkkoon. Pilottihankkeesta 
saatavilla kokemuksilla voidaan kehittää laajempaa yhteistyömallia. 

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Cencorpin 16.5.2014 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.6.2014. Neuvotteluiden tuloksena Cencorpin Laser- ja 
automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (LCM) ja Laser- ja automaatiosovellukset (LAS) –segmenttien henkilöstö vähenee 
yhteensä seitsemällä työntekijällä ja huolto- ja varaosatoiminta siirretään vuoden 2014 loppuun mennessä Cencorpin Viron 
tytäryhtiöön. Vähennykset toteutetaan irtisanomisilla ja eläkejärjestelyilla.  FTTK:n kanssa toteutetun elektroniikkateollisuuden 
automaatiota koskeneen liiketoimintakaupan jälkeen yhteistoimintaneuvottelujen mukaiset toimenpiteet eivät enää koske 
liiketoimintakaupan jälkeistä Cencorpia.

FINNVERAN TAKAUKSEN JATKUMINEN

Cencorp hyväksyi 27.6.2014 Finnvera Oyj:n tarjouksen Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n välisiin rahoitussopimuksiin liittyvän 
takauksen jatkamisesta 31.3.2015 asti. Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n väliset rahoitussopimukset ovat Finnveran takauksen 
jatkamisen myötä voimassa 10.1.2014 ilmoitetun mukaisesti 31.3.2015 asti. Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n välisten 
rahoitussopimusten jatkuminen 31.3.2015 asti on ollut ehtona Cencorpin Savcor Group Oy:ltä vuonna 2009 ottaman ja 
25.5.2010 oman pääoman ehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi muutetun noin 1,2 miljoonan euron lainan, ja  Cencorpin 
Savcor Invest B.V.:ltä ottaman miljoonan euron lainan eräpäivien siirtämiselle 31.3.2015 asti. Savcor Group Oy merkitsi koko 
lainamäärällä Cencorp Oyj:n osakkeita 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa. Savcor Invest B.V.:n lainan eräpäivä jatkuu 
aiemmin ilmoitetun mukaisesti 31.3.2015 asti Danske Bank Oyj:n rahoitussopimusten voimassaolon jatkuessa 31.3.2015 asti. 

PEKINGIN TEHTAASEEN KOHDISTUVAT ALASKIRJAUKSET

Katsauskaudella tammikuu – joulukuu 2014 jatkuviin toimintoihin on tehty yhteensä 6,2 miljoonan euron alaskirjaus Pekingin 
tehtaan vaihto- ja käyttöomaisuuteen. 

Yhtiön hallitus päätti 20.8.2014 tehdä 3,2 miljoonan euron alaskirjaukset Pekingin tehtaasta ja siellä olevista tuotantokoneista ja 
siirsi aurinkosähkömoduuleihin liittyvän CBS-komponenttituotantonnon Mikkelin tehtaalleen.

Koska Cencorp ei löytänyt Pekingin tehtaansa RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnalle 
ostajaa, joka voisi hyödyntää teknologiaa omassa tuotantoprosessissaan, yhtiö teki  16.2.2015 Pekingin tehtaaseen kohdistuvan 
toisen,  3,0 miljoonan euron,  alaskirjauksen vuoden 2014 tilinpäätökseen. Alaskirjausten jälkeen koko Pekingin tehtaan arvo 
on alaskirjattu. Alaskirjauksesta huolimatta Cencorp jatkaa kuitenkin toimenpiteitä  RFID- ja matkapuhelimien joustavan 
elektroniikan valmistusliiketoimintaan liittyvän teknologian ja tuotantokoneiden myymiseksi.
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CENCORPIN ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN AUTOMAATIOLIIKETOIMINNAN KAUPPA TULI VOIMAAN 17.9.2014

Cencorp tiedotti 25.8.2014 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan FTTK ostaa enemmistöosuuden Cencorpin 
elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta (“Kauppa”).

Cencorp siirsi FTTK:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa 
perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK osti aiemmin allekirjoitetun 
sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista 2,66 miljoonan euron käteiskauppahinnalla. 
Osapuolet totesivat 17.9.2014 että Kaupan ehdot olivat täyttyneet ja näin ollen Kauppa tuli voimaan. Kaupan voimaantulon 
yhteydessä FTTK:n ja Cencorpin välinen Cencorp Automation Oy:tä koskeva osakassopimus astui myös voimaan. 

FTTK:lla on oikeus päättää 17.12.2014 mennessä käyttääkö se oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation 
Oy:n osakkeista Cencorpilta 1,14 miljoonan euron käteiskauppahinnalla lisättynä 10 prosentin vuosikorolla kauppahinnan 
maksuhetkeen saakka. Mikäli FTTK päättää käyttää edellä sanotun osto-optionsa, FTTK maksaa sitä koskevan kauppahinnan 
12 yhtä suuressa kuukausierässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 12 kuukauden kuluttua Kaupan voimaantulosta eli 
17.9.2014. Optio-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että FTTK antaa maksamattomalle kauppahinnanosalle Cencorpin 
hyväksymän pankin pankkitakauksen. FTTK on käyttänyt osto-optionsa 17.12.2014 ja sitä on käsitelty tilikauden aikaisissa 
merkittävissä tapahtumissa jäljempänä.

TOIMITUSJOHTAJAN PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Cencorpin hallitus päivitti toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteet  12.11.2014 julkaistussa vuoden 2014 kolmatta 
vuosineljännestä koskevassa osavuosikatsauksessa tämän vuosikatsauksen kohdan Pitkän aikavälin Tavoitteet Toimitusjohtajalle 
esitetyn mukaisiksi. 

CENCORP EI KUTSU KOOLLE YLIMÄÄRÄISTÄ YHTIÖKOKOUSTA VUODEN 2014 AIKANA KÄSITTELEMÄÄN KÄÄNTEISTÄ 
SPLITTIÄ  - ASIAN VALMISTELU JATKUU 

Cencorp on aiemmin tiedottanut, että 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. Tuolloin arvioitiin, että asia käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
vuoden 2014 aikana. 

Yhtiön hallitus on 21.11.2014 päättänyt, että se ei kutsu koolle ylimääräistä yhtiökokousta vuoden 2014 aikana käsittelemään 
asiaa. Asian valmistelua kuitenkin jatketaan ja  tämänhetkisen tiedon valossa käänteinen split tuodaan yhtiökokouksen 
käsiteltäväksi vuoden 2015 aikana. 

FTTK JA CENCORP OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN KAIKKIEN CENCORPIN OMISTAMIEN CENCORP 
AUTOMATION OY:N OSAKKEIDEN MYYMISESTÄ FTTK:LLE 

Cencorp tiedotti 25.8.2014 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan FTTK Company Limited (”FTTK”) ostaa 
enemmistöosuuden Cencorpin elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnasta. 

Cencorp siirsi FTTK:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa 
perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK osti aiemmin allekirjoitetun 
sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista 2,66 miljoonan euron käteiskauppahinnalla. 
Osapuolet totesivat 17.9.2014, että kaupan ehdot olivat täyttyneet ja näin ollen Kauppa tuli voimaan. 

Sopimuksen mukaan FTTK:lla on oikeus päättää 17.12.2014 mennessä käyttääkö se oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia 
Cencorp Automation Oy:n osakkeista Cencorpilta 1,14 miljoonan euron käteiskauppahinnalla lisättynä 10 prosentin vuosikorolla 
kauppahinnan maksuhetkeen saakka. Mikäli FTTK päättää käyttää osto-optionsa, FTTK maksaa sitä koskevan kauppahinnan 
12 yhtä suuressa kuukausierässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan 12 kuukauden kuluttua Kaupan voimaantulosta eli 

17.9.2014. Optio-oikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että FTTK antaa maksamattomalle kauppahinnan osalle Cencorpin 
hyväksymän pankin pankkitakauksen. 

FTTK on 17.12.2014 käyttänyt oikeuttaan ostaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet ovat 
allekirjoittaneet osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Osapuolet ovat neuvotelleet osto-optioon liittyen seuraavat 
muutokset alkuperäisiin kaupan ehtoihin: 

a) Kauppahinta alenee 1,14 miljoonasta eurosta 1,04 miljoonaan euroon 
b) Kauppahinta maksetaan alunperin sovitusta 12 maksuerästä poiketen nopeammin siten, että koko kauppahinta on maksettu 
maaliskuun 1 päivään 2015 mennessä  
c) Pankkitakausta maksamattomalle kauppahinnanosalle ei enää edellytetä. 
d) Kaupan kohteena olevat osakkeet luovutetaan ja omistusoikeus niihin siirtyy vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.

Tavoitteena on kaupan toteutuminen kokonaisuudessaan 1.3.2015 mennessä.

MUUTOS CENCORPIN JOHTORYHMÄN KOKOONPANOON 29.12.2014

Cencorp Oyj:n sovittua joulukuun 17. päivänä 2014 myyvänsä kaikki omistamansa Cencorp Automation Oy:n osakkeet FTTK 
Company Limitedille on Cencorp Automation Oy:n toimitusjohtaja Jari Ketoluoto eronnut Cencorp Oyj:n johtoryhmästä. Cencorp 
Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 29.12.2014 alkaen toimitusjohtaja Iikka Savisalo, talousjohtaja Seija Kurki, puhtaan energian 
liiketoimintasegmentin johtaja Sami Lindfors ja tuotekehitysjohtaja Henrikki Pantsar.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden jälkeisiä merkittäviä tapahtumia on käsitelty vuosikatsauksen liitetiedoissa sivulla 66.

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 kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen 
käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes tämän vuosikatsauksen kohdassa ”Rahoitus” esitetty 
pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön 
käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus 
tuottaa positiivista kassavirtaa. Neuvottelut RFID ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnan tai 
tuotantokoneiden myymiseksi ovat edelleen käynnissä, vaikkakin ajan kulumisen myötä niiden toteutumisen todennäköisyys on 
pienentynyt.

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 2015 
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 kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä 
riskejä. Yhtiön johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin 
rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan
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kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Neuvottelut välirahoituksen järjestämiseksi ovat käynnissä. Yhtiön käyttöpääomavaje 
on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista 
kassavirtaa. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen- ja pitkän aikavälin rahoitusta voi yhtiön toiminnan jatkuvuus 
olla vaarassa. Tilinpäätöksen omaisuuserien arvostus perustuu jatkuvuuden olettamaan. Omaisuuseriä saatetaan joutua 
alaskirjaamaan, mikäli ennusteet eivät toteudu. ”

Cencorp-konsernin emoyhtiön oman pääoman riittävyyteen liittyy riskejä, mikäli yhtiön taloudellinen kehitys ei toteudu yhtiön 
johdon ennakoimalla tavalla.

Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusta, yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa.

Osana elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan voimaantuloa Cencorp sopi Danske Bankin kanssa, että sen 
käytössä oleva vientirahoituslimiitti pienenee 1,5 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon, takauslimiitti pienenee 1,25 
miljoonasta eurosta 0,75 miljoonaan euroon ja luotollisen tilin limiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,95 miljoonaan 
euroon. Sittemmin Cencorp on tiedotteensa 31.3.2015 mukaisesti sopinut Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva 0,95 
miljoonan euron luotollisen tilin rahoitussopimusta jatketaan 30.9.2015 asti. FTTK kaupan toteutuessa kokonaisuudessaan 
luotollisen tilin limittii pienenee 0,95 miljoonasta eurosta 0,65 miljoonaan euroon. Vientirahoituslimiittiä ja takauslimiittiä ei 
jatketa. Vientirahoituslimiitin takaisinmaksusta on aloitettu neuvottelut Danske Bankin kanssa. Tämänhetkisen arvion mukaan se 
erääntyy maksettavaksi vuoden 2015 aikana.

Rahoituslimiittien pieneneminen asettaa kuitenkin aikataulupaineita  pitkän aikavälin rahoituksen järjestämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että yhtiön Cleantech-strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Jatkossa Cencorp tullee tarvitsemaan 
oleellisesti suurempia limiittejä Cleantech-strategiansa mukaisia puhtaan energian teknologiavientiprojektejaan varten. 

Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön pitkän  aikavälin rahoitusratkaisun löytämiseksi. 
Neuvottelut, joissa Cencorpia avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken ja Cencorpin aiemman arvion mukaan ratkaisuja 
tältä osin olisi odotettavissa vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä. Rahoitusneuvottelujen onnistumiseen liittyy kuitenkin 
merkittäviä riskejä, eikä yhtiöllä ole varmuutta neuvotteluiden onnistumisesta osittain tai kokonaan. Pitkän aikavälin 
rahoitusneuvottelujen toteutumisaikatauluun vaikuttaa ratkaisevasti ensimmäisen  valmistuspartnerisopimuksen saavuttaminen 
vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä. 

Mikäli valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi tulisi myös pitkän aikavälin rahoitusratkaisu viivästymään ja yhtiö 
joutuisi turvautumaan välirahoitukseen, jonka toteutuminen toisella vuosineljänneksellä on vielä epävarmaa.  Jos yhtiö ei 
onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykenisi realisoimaan 
omaisuuttaan tai realisoitavan omaisuuden realisaatioarvo ei olisi riittävä. 

Mikäli Puhtaan energian liiketoimintaan liittyvien cleantech-sopimusten saaminen lykkääntyisi suunnitellusta aikataulusta, voisi 
sillä olla merkittävä negatiivinen vaikutus yhtiön rahoitusasemaan ja yhtiön toiminnan jatkuvuuteen.

Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän laskutusvolyymin toteutumiseen Puhtaan energian 
liiketoimintasegmentissä. 

Cencorp on ilmoittanut tavoitteekseen muuttua pelkästään cleantech-sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. Yhtiön 
tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille moduulivalmistajille, jotka valmistavat paikallisesti 
eri markkina-alueilla Cencorpin automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen Cencorpin omaan teknologiaan 
perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähkömoduuleita. 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 
aurinkosähkömoduulien markkinoilla sekä yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksesta. 

Kiinalaisen aurinkosähkömoduulivalmistajan 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 pitkän aikavälin rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida sopimuksen 
mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, sopimuksen vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä lopullisia riskejä. 

Aurinkosähkömoduulien 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 
edelleen selvitysvaiheessa, eikä järjestelyjen toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sitomattoman aiesopimuksen 
mukaisten järjestelyjen toteutuminen riippuu lisäksi useiden ehtojen täyttymisestä, 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 erittäin merkittäviä riskejä, eikä pitkän aikavälin tavoite ole 
yhtiön markkinaohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat erittäin 
merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain arvioidussa 
uudessakaan aikataulussa. Riskit toimitusjohtajan tavoitteiden saavuttamisesta esitetyssä aikataulussa kasvaa, mikäli Cencorpin  
rahoitusjärjestelyt  viivästyvät. 

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

HALLINTOPERIAATTEET

Cencorpin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  18.2.2015. Selvityksessä on 
kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet sekä kuvattu 
hallituksen toiminta ja kokoonpano, mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta. 

Vuosikatsaus päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan 30.4.2015 osoitteessa www.cencorp.com sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen 
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

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

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta. 
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Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentaperiaateet

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

2014 2013 2012
1 000 EUR 12kk 12kk 12kk
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 841 3 315 n/a
Liiketulos ‐10 885 ‐3 144 n/a
% liikevaihdosta n/a ‐94,8 % n/a
Tulos ennen veroja ‐11 689 ‐4 932 n/a
% liikevaihdosta n/a ‐148,8 % n/a

Oman pääoman tuotto‐% n/a n/a ‐284,0
Sijoitetun pääoman tuotto‐% n/a ‐129,4 ‐118,0
Omavaraisuusaste % ‐130,9 ‐6,9 25,2
Nettovelkaantumisaste % n/a n/a 132,7
Koroton vieras pääoma 6 693 9 594 6 850
Korollinen vieras pääoma 8 928 10 017 6 825
Bruttoinvestoinnit 377 3 045 449
% liikevaihdosta 44,9 % 91,9 % n/a
Tutkimus‐ ja kehitysmenot 1 109 903 n/a
% liikevaihdosta 131,8 % 27,2 % n/a

Tilauskanta, milj. eur 0,3 3,7 1,4

Henkilöstö, keskimäärin 74 155 171
Henkilöstö, kauden lopussa 26 149 168

Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake (laimentamaton) ‐0,015 ‐0,011 n/a
Tulos / osake (laimennettu) ‐0,015 ‐0,011 n/a
Tulos / osake (laimentamaton) ‐ Jatkuvat toiminnot ‐0,014 ‐0,008 n/a
Tulos / osake (laimennettu) ‐ Jatkuvat toiminnot ‐0,014 ‐0,008 n/a
Oma pääoma / osake, eur ‐0,011 ‐0,004 0,01
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) ‐0,6 ‐3,6 n/a
P/E luku (laimennettu) ‐0,6 ‐3,7 n/a

Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,009 0,04 0,06
Osakekannan markkina‐arvo, kauden lopussa, MEUR 7,8 13,8 20,5
Osakeantikorjattu osakkeiden vaihto 161 180 397 31 439 123 18 306 755
Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta, % 19,7 % 9,2 % 5,4 %
Osakkeiden osakenantioikaistun lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana 819 064 263 342 533 873 342 161 270
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden 
lopussa 862 472 136 346 161 270 342 161 270
Osakkeiden optio‐oikeudella laimennettu, 
osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden 
aikana 849 064 263 391 057 827 352 736 106

Oman pääoman tuottoa ja nettovelkaantumisastetta ei ole esitetty vuosilta 2014 ja 2013 koska oma pääoma on 
negatiivinen. Tuloseriä ei ole esitetty vuodelta 2012 koska ne eivät ole samalla jaottelulla saatavissa.
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Konsernin laaja tuloslaskelma
31.12.2014

Konsernitase
31.12.2014

1 000 EUR Liite 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 1 841 100,0 % 3 315 100,0 %
Myytyjen suoritteiden hankintameno -8 398 -998,5 % -4 138 -124,8 %
Bruttokate -7 557 -898,5 % -822 -24,8 %

Liiketoiminnan muut tuotot 3 23 818
Tuotekehityskulut -1 109 -903
Myynnin ja markkinoinnin kulut -840 -514
Hallinnon kulut -1 146 -1 192
Liiketoiminnan muut kulut 4 -256 -532

Liikevoitto -10 885 -1294,2 % -3 144 -94,8 %

Rahoitustuotot 7 903 460
Rahoituskulut 8 -1 707 -2 247

Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista -11 689 -1389,8 % -4 932 -148,8 %

Tuloverot 9 -4 -11

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -11 693 -1390,2 % -4 943 -149,1 %

Lopetetut toiminnot 10
Tulos verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista -712 -2 065

Tilikauden tulos -12 405 -1474,9 % -7 008 -211,4 %

Tilikauden tuloksen  jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -12 405 -7 008

Tulos/osake (laimentamaton), eur 11 -0,015 -0,011
Tulos/osake (laimennettu), eur 11 -0,015 -0,011

Jatkuvista toiminnoista
Tulos/osake (laimentamaton), eur 11 -0,014 -0,008
Tulos/osake (laimennettu), eur 11 -0,014 -0,008

Tilikauden tulos -12 405 -7 008

Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -1 114 155

-1 114 155

Tilikauden laaja tulos yhteensä -13 519 -1607,36 % -6 853 -206,7 %

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille -13 519 -6 853

Muut laajan tuloksen erät, jotka 
saatetaan myöhemmin siirtää 

1 000 EUR Liite 31.12.2014 31.12.2013

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 44 5 604
Konserniliikearvo 13 441 2 538
Muut aineettomat hyödykkeet 13 4 092 5 512
Myytävissä olevat sijoitukset 14 9 9
Laskennalliset verosaamiset 15 0 7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 586 13 670

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 16 67 2 198
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 17 2 013 2 514
Rahavarat 18 161 116
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 240 4 828

Myytävänä olevat omaisuuserät 10 733 0

Varat yhteensä 7 560 18 498

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 19 3 425 3 425
Muut rahastot 19 49 460 44 568
Muuntoero 19 -281 833
Kertyneet voittovarat 19 -62 500 -50 095

-9 897 -1 269
Määräysvallattomien omistajien osuus 8 0
Oma pääoma yhteensä -9 888 -1 269

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 22 1 571 3 222
Laskennalliset verovelat 15 0 7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 571 3 229

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 22 7 357 6 795
Ostovelat ja muut velat 23 6 693 9 594
Lyhytaikaiset varaukset 21 0 150
Lyhytaikaiset velat yhteensä 14 050 16 538

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 10 1 828 0

Velat yhteensä 17 449 19 768

Oma pääoma ja velat yhteensä 7 560 18 498
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Konsernin rahavirtalaskelma 
1.1.-31.12.2014

 Oman pääoman muutoslaskelma 
1.1.-31.12.2014

1-12/2014 1-12/2013
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista -11 689 -4 932
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja lopetetuista toiminnosta -712 -2 065
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -12 401 -6 997
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta

Poistot ja arvonalentumiset 7 844 2 463
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista -298 -8
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) -256 259
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 87 21
Rahoitustuotot ja -kulut 1 060 1 564

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 964 -2 698

Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 179 319
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 289 161
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -516 2 248
Varausten muutos -5 -108

Käyttöpääoman muutos -53 2 620

Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot -308 -361
Saadut korot 3 2
Maksetut verot 304 -11
Muut rahoituserät -17 -300

Rahoituserät ja verot -17 -670
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -4 034 -748

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 084 -2 963
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 29 55
Luovutustuotot muista sijoituksista 0 33
Myönnetyt lainat osakkuusyhtiölle -103 0
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta -1 0
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus 3 048 0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 1 890 -2 875

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Osakeannista saadut maksut 2 400 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 256 2 425
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -7 -12
Vaihtovelkakirjalainan optio-oikeudet 0 432
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 737 5 399
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 878 -5 102
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 2 509 3 140

RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 364 -483
Rahavarat tilikauden alussa 116 623
Muuntoero-oikaisu rahavaroihin -320 -24
Rahavarat tilikauden lopussa 161 116

364 -483

1 000 EUR Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. ‐ 31.12.2014

1 000 EUR
Osake‐

pääoma
Muut     

rahastot
Muun‐
toero

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto

Kerty‐
neet 
voitto‐
varat Yhteensä

Määräysval‐
lattomien 
omistajien 

osuus
Oma pääoma 
yhteensä

31.12.2013 3 425 4 908 833 39 661 ‐50 095 ‐1 269 0 ‐1 269

Suunnattu osakeanti 204 204 204
Osakeanti 4 882 4 882 4 882
Osakeannin kulut ‐194 ‐194 ‐194
Määräysvallattomien 
omistajien sijoitus 0 8 8

Muuntoero, laaja tulos ‐1 114 ‐1 114 ‐1 114
Kauden voitto/tappio ‐12 405 ‐12 405 ‐12 405
31.12.2014 3 425 4 908 ‐281 44 552 ‐62 500 ‐9 897 8 ‐9 888

Oman pääoman muutoslaskelma 1.1. ‐ 31.12.2013

1 000 EUR
Osake‐

pääoma
Muut     

rahastot
Muun‐
toero

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto

Kerty‐
neet 
voitto‐
varat Yhteensä

Määräysval‐
lattomien 
omistajien 

osuus
Oma pääoma 
yhteensä

31.12.2012 3 425 4 908 677 38 783 ‐43 090 4 703 0 4 703
Vaihtovelkakirjalainan 
optio‐oikeudet 432 432 432
Osakeperusteiset 
maksut 480 480 480
Osakeannin 
vähennykset ‐34 ‐34 ‐34

Muuntoero, laaja tulos 155 3 158 158
Kauden voitto/tappio ‐7 008 ‐7 008 ‐7 008
31.12.2013 3 425 4 908 833 39 661 ‐50 095 ‐1 269 0 ‐1 269
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1.1.-31.12.2014 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1.1.-31.12.2014

   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. 
Muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

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. Standardilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen.

Konserni on soveltanut 1.1.2014 alkaen seuraavia uudistettuja standardeja ja tulkintaohjeita.

   IFRS 10 Konsernitilinpäätös (uusi standardi) ja IAS 27 Erillistilinpäätös (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. Standardilla ei ole ollut vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen.

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

Mikäli Puhtaan energian liiketoimintaan liittyvien toimitussopimusten saaminen lykkääntyisi suunnitellusta 
aikataulusta voisi sillä olla merkittävä negatiivinen vaikutus yhtiön rahoitusasemaan ja yhtiön toiminnan 
jatkuvuuteen.

Rahoituslimiittien pieneneminen asettaa kuitenkin tiukkoja aikataulupaineita  pitkän aikavälin rahoituksen 
järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön Cleantech‐strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. Jatkossa 
Cencorp tullee tarvitsemaan oleellisesti suurempia limiittejä cleantech ‐strategiansa mukaisia puhtaan energian 
teknologiavienti‐projektejaan varten. 

Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön pitkän  aikavälin rahoitusratkaisun 
löytämiseksi. Neuvottelut, joissa Cencorpia avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken. Cencorp arvioi pitkän 
aikavälin rahoitusratkaisuun liittyvien neuvottelujen valmistuvan vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä. 
Rahoitusneuvottelujen onnistumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä, eikä yhtiöllä ole varmuutta neuvotteluiden 
onnistumisesta osittain tai kokonaan. Pitkän aikavälin rahoitusneuvottelujen toteutumisaikatauluun vaikuttaa 
ratkaisevasti ensimmäisen  valmistuspartnerisopimuksen saavuttaminen vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen 
aikana. Mikäli valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi tulisi myös pitkän aikavälin rahoitusratkaisu 
viivästymään.  Jos yhtiö ei onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai 
riittävän nopeasti kykenisi realisoimaan omaisuuttaan tai realisoitavan omaisuuden realisaatioarvo ei olisi riittävä. 

Perustiedot yhtiöstä
 Cencorp tarjoaa asiakkailleen uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyviä sovellutuksia. Cencorp myy 
sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien 
valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponetteja, mm. takavirtajohtimia.

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 30.4.2015. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla 
on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus päättää tilinpäätöksen muuttamisesta.

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 31.12.2014 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

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee vuoden 
2015 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 kahdentoista kuukauden rahoituksen 
riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee 
välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta 
on kääntynyt positiiviseksi. Neuvottelut välirahoituksen järjestämiseksi ovat käynnissä. Yhtiön käyttöpääomavaje on 
merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa 
positiivista kassavirtaa. MIkäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen‐ ja pitkän aikavälin rahoitusta voi yhtiön 
toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. Tilinpäätöksen omaisuuserien arvostus perustuu jatkuvuuden olettamaan. 
Omaisuuseriä saatetaan joutua alaskirjaamaan, mikäli ennusteet eivät toteudu.

Osana elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan voimaantuloa Cencorp sopi Danske Bankin kanssa, 
että sen käytössä oleva vientirahoituslimiitti pienenee 1,5 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon, takauslimiitti 
pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,75 miljoonaan euroon ja luotollisen tilin limiitti pienenee 1,25 miljoonasta 
eurosta 0,95 miljoonaan euroon. Sittemmin Cencorp on tiedotteensa 31.3.2015 mukaisesti sopinut Danske Bankin 
kanssa, että sen käytössä oleva 0,95 miljoonan euron luotollisen tilin rahoitussopimusta jatketaan 30.9.2015 asti. 
FTTK kaupan toteutuessa kokonaisuudessaan luotollisen tilin limittii pienenee 0,95 miljoonasta eurosta 0,65 
miljoonaan euroon. Vientirahoituslimiittiä ja takauslimiittiä ei jatketa. Vientirahoituslimiitin takaisinmaksusta on 
aloitettu neuvottelut Danske Bankin kanssa. Tämänhetkisen arvion mukaan se erääntyy maksettavaksi vuoden 2015 
aikana. 
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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.

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. 

Tulkinta käsittelee muista julkisista maksuista kuin tuloverosta maksajaosapuolelle mahdollisesti syntyvän vevoitteen 
kirjanpitokäsittelyä. Konsernilta ei tällä hetkellä peritä merkittäviä julkisia maksuja, joten tulkinnalla ei ole olllut 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

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. 

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

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. 

    IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen (standardin muutos)
Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut 
arvonalentumiskirjauksia. Muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

   IFRIC 21 Julkiset maksut

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

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

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. 

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.

5 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

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. 

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 2014.

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.

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).

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. 

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.

Muut aineettomat hyödykkeet 

10 vuotta
5 vuotta

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. 

Vuokrasopimukset
Konserni vuokralleottajana

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralleantajalle, 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. 

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat:
Patentit
Ohjelmistolisenssit

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.

Konserni vuokralleantajana
Konsernin vuokralleantamat hyödykkeet, joiden omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet olennaisilta 
osilta vuokralleottajalle, 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 vuokralleannetut hyödykkeet sisätyvät taseen aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana. Vuokratuotot kirjataan 
tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konserni ei toiminut vuokralleantajana tilikaudella 2014.
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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 2014 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.

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.                                                                                                                                       
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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.

Uudet IFRS-standardit ja tulkinnat
Alla on lueteltu IASB:n julkaisemat standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa nämä 
käyttöön niiden voimaantulon mukaisesti.

   IAS 19 Työsuhde-etuudet (standardin muutos)

Muutoksilla on selvennetty kirjanpitokäsittelyä, kun etuuspohjaisessa järjestelyssä edellytetään työntekijöiden tai 
kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

   IAS 27 Erillistilinpäätös (standardin muutos)

Standardimuutos sallii pääomaosuusmenetelmän käyttämisen tytäryhtiöiden sekä osakkuus- ja yhteisyritysten 
kirjaamisessa erillistilinpäätöksiin, mikä on ollut joissan maissa paikallinen vaatimus. Siten aiempaa useamman yhteisön 
on mahdollista laatia erillistilinpäätöksensä IFRS:n mukaan. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen.
   IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38 Aineettomat hyödykkeet (standardin muutos)

Muutoksella kielletään aineettomien hyödykkeiden poistojen tekeminen myyntituottoihin perustuen. Poikkeuksellisesti 
poistot voidaan tehdä myyntituottoihin perustuen ainoastaan, jos myyntituottojen ja aineettoman hyödykkeen 
taloudellisen hyödyn kuluminen korreloivat erittäin paljon toisiinsa. Myöskään aineellisiin hyödykkeisiin ei voida 
soveltaa myyntituottoihin perustuvaa poistomenetelmää. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen.
   IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin (muutos)

Standardimuutoksilla tarkennetaan ohjeistusta, kun kyseessä omaisuuserien myynti tai panostus sijoittajan ja sen 
osakkuus- tai yhteisyrityksen välillä. Muutoksella saattaa olla vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

   IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (uusi standardi)

Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen 
kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaaminen voi 
tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen. Standardi lisää 
myös esitettävien liittietojen määrää. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia.
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   IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (uusi standardi)
Uusi standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa 
rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, 
odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin 
nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan osalta on edelleen kolme suojauslaskentatyyppiä. Aiempaa useampia 
riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan 
kanssa. Standardilla ei ole oleellista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

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

1. Segmentti-informaatio

Puhtaan 
energian 

sovellukset      
(= Jatkuvat)

Lopetetut 
toiminnot Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto 841 5 665 0 6 506
Käyttökate -3 342 -411 0 -3 753
Liikevoitto -10 885 -712 0 -11 597

Varat 6 827 733 0 7 560
Velat 15 621 1 828 0 17 449

Investoinnit 377 173 0 550
Poistot 1 318 301 0 1 619
Arvonalentumiset 6 225 0 0 6 225

Puhtaan 
energian 

sovellukset      
(= Jatkuvat)

Lopetetut 
toiminnot Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto 3 315 7 811 0 11 126
Käyttökate -1 803 -908 0 -2 711
Liikevoitto -3 144 -2 029 0 -5 173

Investoinnit 3 045 349 3 394
Poistot 1 288 630 0 1 919
Arvonalentumiset 53 491 0 544

Liiketoimintasegmentit 2013

Konsernilla on ollut 1.1.2013 alkaen Cleantech -liiketoimintastrategiansa mukaisesti kolme liiketoimintasegmenttiä. 
Liiketoimintasegmentit ovat olleet Laser- ja automaatiosovellukset (LAS), Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren 
hallinta (LCM) ja Puhtaan energian sovellukset (CCE). Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden 
automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, 
FTTK Company Limited on ostanut aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation 
Oy:n osakkeista. Edelleen FTTK käytti 17.12.2014 oikeutensa lunastaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n 
osakkeista ja osapuolet allekirjoittivat osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Kaupan toteuduttua Cencorp raportoi 
Q3/2014 alkaen elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan eli LAS ja LCM liiketoimintasegmentit jatkossa 
lopetetuissa toiminnoissa. Segmentti-informaatio esitetään tuloslaskelman osalta liikevoittoon asti. Rahoituskuluja ja 
tase-eriä ei jaeta segmenteille. 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 jatkuvien toimintojen tuotoista kolmelta asiakkaalta kertyy yli 10% konsernin jatkuvien toimintojen 
liikevaihdosta.  

Lopetettuja toimintoja koskeva informaatio on annettu liitetietojen kohdassa 10. Lopetetut liiketoiminnot.

Liiketoimintasegmentit 2014



43CENCORP OYJ42 VUOSIKATSAUS 2014

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1.1.-31.12.2014 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1.1.-31.12.2014

Suomi Muu Eurooppa Amerikka Aasia Muut maat Konserni
2014
Ulkoinen liikevaihto 66 430 11 333 0 841
Pitkäaikaiset varat 4 586 0 0 0 0 4 586

2013
Ulkoinen liikevaihto 202 487 64 2 562 0 3 315
Pitkäaikaiset varat 6 341 0 39 7 291 0 13 670

Liikevaihdon jakautuminen 2014 2013

Tuotot palveluista 67 74
Tuotot tavaroiden myynnistä 774 3 241
Yhteensä 841 3 315

2014 2013
Kumulatiivinen liikevaihto 2 151 1 817
Tilikaudelle tuloutetut 1 281 1 817
Tuotoiksi kirjaamaton määrä 199 2 683
Saadut ennakkomaksut 64 813
Osatuloutussaamiset 208 178

2014 2013

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 3 33
Raaka-aineiden myynti 0 125
Saadut avustukset 0 613
Muut tuottoerät 20 47
Yhteensä 23 818

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.

Vertailuvuoden 2013 osalta pitkäaikaisia varoja ei ole jaettu jatkuviin ja lopetettuihin vaan yllä esitetään koko konsernin 
varat maantieteellisesti eriteltyinä.

Kaikki ylläolevat valmiusasteen perusteella tuloutettavat pitkän valmistusajan vaativat hankkeet liittyvät lopetettuihin 
toimintoihin.

Jatkuvat toiminnot

3. Liiketoiminnan muut tuotot

Maantieteelliset tiedot

Jatkuvat toiminnot

Jatkuvat toiminnot

2014 2013

Käyttöomaisuuden luovutustappiot, pysyvät vastaavat 0 25
Luottotappiovarauksen muutos 0 13
Luottotappio 112 0
Muut kuluerät 144 494
Yhteensä 256 532

Tilintarkastajien palkkiot
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot 136 162
Veroneuvonta 0 0
Muut palvelut 14 86
Yhteensä 150 248

Muut tilintarkastusyhteisöt
Tilintarkastuspalkkiot 4 10
Veroneuvonta 0 7
Yhteensä 4 17

Vuokrakulut jatkuvat toiminnot
Vuokrakulut 939 925

5. Työsuhde-etuudet 2014 2013
Palkat 3 273 4 183
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 455 645
Muut henkilösivukulut 226 343
Yhteensä 3 955 5 171

Työsuhde-etuudet yhteensä 2014 2 013
Jatkuvat toiminnot 1 882 2 401

Jatkuvien toimintojen henkilökunta toiminnoittain oli 2014 2013
Tilikauden aikana keskimäärin 

Hankinta ja valmistus 23 80
Tuotekehitys 6 9
Myynti ja markkinointi 6 5
Hallinto 8 11
Yhteensä 44 104

Yllä olevat työsuhde-etuudet sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot, koska jako niiden välillä näin eriteltynä ei 
ole luotettavasti saatavilla.

Muista erittelyistä poiketen tilintarkastajien palkkiot on tässä ilmoitettu kokonaan, ei vain jatkuvien toimintojen osalta.

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedoissa 28. Lähipiiritapahtumat.

Jatkuvat toiminnot
4. Liiketoiminnan muut kulut
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2014 2013
Kauden lopussa 

Hankinta ja valmistus 6 72
Tuotekehitys 7 10
Myynti ja markkinointi 4 6
Hallinto 9 10
Yhteensä 26 98

Lopetettujen toimintojen henkilökunta toiminnoittain oli 
Tilikauden aikana keskimäärin 

Hankinta ja valmistus 18 27
Tuotekehitys 8 15
Myynti ja markkinointi 3 8
Hallinto 1 1
Yhteensä 30 51

Kauden lopussa 
Hankinta ja valmistus 0 27
Tuotekehitys 0 14
Myynti ja markkinointi 0 8
Hallinto 0 2
Yhteensä 0 51

6. Poistot ja arvonalentumiset 2014 2013
Poistot hyödykeryhmittäin jatkuvat toiminnot
Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 640 28
Patentit 0 0
Aineettomat oikeidet 26 39
Muut pitkävaikutteiset menot 10 21
Yhteensä 676 87

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet ja kalusto 635 1 182
Muut aineelliset hyödykkeet 7 19
Yhteensä 642 1 201

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin jatkuvat toiminnot
Vaihto-omaisuus 939 53
Aineettomat oikeidet 251 0
Muut pitkävaikutteiset menot 119 0
Koneet ja kalusto 4 781
Muut aineelliset hyödykkeet 134
Yhteensä 6 225 53

Tuloslaskelman erät on jaettu jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin liikevoittoon asti. Rahoitustuottoja ja -kuluja tai 
tuloveroja ei ole jaettu, vaan niissä esitetään koko konsernin luvut.

7. Rahoitustuotot 2014 2013
Korkotuotot 3 2
Valuuttakurssivoitot 900 458
Yhteensä 903 460

8. Rahoituskulut 2014 2013
Korkokulut 915 937
Valuuttakurssitappiot 164 748
Muut rahoituskulut 628 563
Saamisten arvonalentumiset 0 35
Yhteensä 1 707 2 283

9. Tuloverot 2014 2013
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 1 24
Edellisten tilikausien verot 2 3
Laskennalliset verot 1 -16
Yhteensä 4 11

2014 2013
Tulos ennen veroja -12 401 -6 997

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 20 % (2013: 24,5%) -2 480 -1 714
Tytäryritysten poikkeavat verokannat 614 -41
Verovapaat tuotot / vähennyskelvottomat menot 3 164 1 631
Laskennallisen veron muutos 1 -16

-1 298 124
Muut 1 24
Edellisten tilikausien verot 2 3
Verot tuloslaskelmassa 4 11

Verotuksessa vahvistettava tappio, josta ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa

Liiketuloksen yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssivoittoja 4 tuhatta euroa (valuuttakurssitappioita 59 tuhatta 
euroa vuonna 2013).

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 
laskettujen verojen täsmäytyslaskelma:
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10. Lopetetut toiminnot

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

1 000 EUR 2014 2013

Liikevaihto 0 0
Kulut 0 -8
Liiketoiminnan nuut tuotot 0 0
Tappio omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta 0 0
Liiketulos 0 -8
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -36
Tulos ennen veroja 0 -44
Tuloverot 0 0
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0 -44

Varat
Myyntisaamiset ja muut saatavat 0 0
Rahavarat 0 0
Myytävänä olevat omisuuserät 0 0

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

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

1 000 EUR 2014 2013

Liiketoiminnan rahavirta 0 -41
Investointien rahavirta 0 0
Nettorahavirta 0 -41

Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 -0,0001
Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 -0,0001

Cencorp ilmoitti 29.5.2012 luopuvansa tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa dekoraatio-sovelluksia 
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.

Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan tulos- ja tasetiedot:

1 000 EUR 2014 2013

Liikevaihto 5 665 7 811
Kulut -6 824 -9 518
Liiketoiminnan muut tuotot 171 115
Arvonalentumiset 0 -429
Liiketulos lopetuista liiketoiminnoista -988 -2 021

Myyntivoitto lopetetuista liiketoiminnoista 276 -

Varat
Koneet ja kalusto 0 -
Aineettomat hyödykkeet 0 -
Vaihto-omaisuus 28 -
Myyntisaamiset ja muut saatavat 705 -
Rahavarat 0 -
Myytävänä olevat omaisuuserät 733 0

Velat
Ostovelat ja muut velat 1 683 -
Varaukset 145 -
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 1 828 0
Myytävänä olevat nettovarat -1 094 0

Kumulatiivinen muuntoero

Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan nettorahavirta:

1 000 EUR 2014 2013

Liiketoiminnan rahavirta -1 858 -1 018
Investointien rahavirta 2 701 -219

(sisältää myyntituoton lopetetuista toiminnoista 2014)

Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista -0,001 -0,003
Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista -0,001 -0,003

 Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin 
omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK Company Limited on ostanut aiemmin 
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista. Edelleen FTTK käytti 
17.12.2014 oikeutensa lunastaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet allekirjoittivat 
osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Cencorp raportoi Q3/2014  alkaen elektroniikkateollisuuden 
automaatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä. 
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11. Osakekohtainen tulos

2014 2013
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 eur)
jatkuvista toiminnoista -11 693 -4 943
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 eur)
lopetetuista toiminnoista -712 -2 065
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 eur) -12 405 -7 008

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000) 819 064 342 534
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake) -0,015 -0,011
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake) jatkuvat toiminnot -0,014 -0,008

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.

12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

2014
Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 
hyödykkeet

Enn.maksut ja 
keskeneräiset 
hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014 14 279 426 490 15 194
Valuuttakurssiero 1 653 46 53 1 752
Lisäykset 2 0 0 2
Vähennykset ja siirrot erien välillä 362 0 ‐543 ‐180
Vähennykset lopetetut toiminnot ‐584 0 0 ‐584
Siirto myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisii 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2014 15 712 472 0 16 183

Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2014 ‐9 302 ‐287 0 ‐9 590
Valuuttakurssiero ‐1 590 ‐43 0 ‐1 633
Vähennysten ja siirtojen 
  kertyneet poistot ‐ jatkuvat toiminnot 174 0 0 174
Vähennysten ja siirtojen 
  kertyneet poistot ‐ lopetetut toiminnot 526 526
Tilikauden poisto ‐694 ‐7 0 ‐701
Arvonalennukset ‐4 781 ‐134 0 ‐4 915
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 31.12.2014 ‐15 668 ‐472 0 ‐16 140

Kirjanpitoarvo 1.1.2014 4 976 138 490 5 604
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 44 0 0 44

2013
Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 
hyödykkeet

Enn.maksut ja 
keskeneräiset 
hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2013 14 572 431 202 15 205
Valuuttakurssiero ‐248 ‐7 ‐3 ‐257
Lisäykset 27 0 291 318
Vähennykset ja siirrot erien välillä ‐74 1 0 ‐73
Hankintameno 31.12.2013 14 279 426 490 15 194
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 1.1.2013 ‐8 244 ‐273 0 ‐8 518
Valuuttakurssiero 175 5 0 179
Vähennysten ja siirtojen 
  kertyneet poistot ‐ jatkuvat toiminnot 71 0 0 71
Tilikauden poisto ‐1 304 ‐19 0 ‐1 322
Arvonalennukset 0 0 0 0
Kertyneet poistot ja 
arvonalennukset 31.12.2013 ‐9 302 ‐287 0 ‐9 590

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

Rahoitusleasingsopimukset
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ei sisältynyt vuosina 2014 tai 2013 rahoitusleasingsopimuksilla hankittua 
omaisuutta.
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13. Aineettomat hyödykkeet

2014
Konserni-
liikearvo

Kehittämis-
menot Patentit

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014 4 426 5 539 163 1 679 11 806
Valuuttakurssiero 0 157 0 100 257
Tytäryhtiöiden hankinta 0 0 0 0 0
Lisäykset 0 636 17 5 657
Vähennykset -3 683 -482 0 -85 -4 250
Vähennykset lopetetut toiminnot -1 159 -86 -312 -1 556
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2014 743 4 690 94 1 387 6 914

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2014 -1 889 -826 -40 -1 003 -3 757
Valuuttakurssiero 0 -19 0 -91 -110
Vähennysten ja siirtojen 
 kertyneet poistot - jatkuvat toimin 1 587 352 0 80 2 018
Vähennysten ja siirtojen 
 kertyneet poistot -lopetetut toiminnot 467 43 247 756
Tilikauden poisto 0 -790 -15 -113 -918
Arvonalentumiset 0 0 0 -370 -370
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12.2014 -302 -817 -11 -1 250 -2 380

Kirjanpitoarvo 1.1.2014 2 538 4 712 123 676 8 050

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 441 3 873 82 137 4 533

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

Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Yhtiössä on aktivoituja tuotekehityshankkeisiin liittyiä  menoja yhteensä  3,9 miljoonaa euroa ja aktivoitu 
tuotekehitysmeno poistetaan 3‐5 vuodessa. Jo poistettavissa tuotekehitysmenoissa poistoaika on 3‐5 vuotta, mutta 
uusissa, vielä poistamatta olevissa tuotekehitysmenoissa poistoaika on 5 vuotta, joka paremmin vastaa taloudellista 
vaikutusaikaa. Aktivoidut tuotekehitysmenot sisältävät 1,2 miljoonaa euroa kehitysmenoja, joista poistot aloitetaan 
arviolta vuoden 2015 aikana, siksi nykyisten taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistojen arvioidaan 
loppuvan tilikauden 2020 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 2,54 miljoonaa  ja lopussa 0,44 miljoonaa euroa. Kaudella on kirjattu 
liiketoimintakauppaan liittyvänä kuluna vähennykseksi Laser‐ ja automatiosovellukset (LAS) ‐liiketoimintaan liityvä 
liikearvo 2,1 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.

Testauksessa on testattu vain yhtä kassavirtaa tuottavaa liiketoiminta‐aluetta siihen kohdistuvan liikearvon ja muiden 
aineettomien hyödykkeiden osalta. Testattu liiketoiminta‐alue on Puhtaan energian sovellukset (CCE) eli jatkuvat 
liiketoiminnot. Konserniliikearvoa on konsernissa 0,4 miljoonaa euroa ja muita aineettomia hyödykkeitä 4,1 miljoonaa 
euroa ja ne kohdistuvat testauksessa kokonaan jatkuviin toimintoihin eli Puhtaan energian sovelluksiin ( CCE).

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. 
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Taso 1 Taso 2 Taso 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2014 9

31.12.2013

Kirjattu 
tulos-   

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan Kurssierot

Ostetut/ 
myydyt 

liiketoimet 31.12.2014

Laskennalliset verosaamiset
Vaihto-omaisuuden sisäinen 7 -7 0 0 0 0
Hankitut tytäryritykset 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 7 -7 0 0 0 0

Laskennalliset verovelat
Hankitut tytäryritykset 2 -2 0 0 0 0
Kertyneet poistoerot 6 -5 -1 0 0 0
Yhteensä 7 -6 -1 0 0 0

31.12.2012

Kirjattu 
tulos-   

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan Kurssierot

Ostetut/ 
myydyt 

liiketoimet 31.12.2013

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen 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

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.

Emoyhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot ovat yhteensä 29,7 miljoonaa euroa, joista seuraavan kolmen 
vuoden aikana erääntyy 8,1 miljoonaa euroa. Toiminnan muuttumisen takia ulkomailla syntyneitä tappioita ei 
tässä ilmoiteta, sillä niiden hyödyntäminen on epätodennäköistä. Vahvistetuista tappioista ei ole kirjattu 
laskennallista verosaamista, koska niiden hyödyntäminen ei ole varmaa.

Arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen ja vertailussa on 
otettu huomioon konsernin tase 31.12.2014. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka 
kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Käytetty diskonttauskorko on 16,6 % verojen jälkeen (17,0 % vuonna 2013). 

Liikevaihdon lähtökohtana on jatkuvien toimintojen eli Puhtaan energian sovellukset ‐segmentin (CCE) 21,6 miljoonaa 
euroa, jonka oletetaan kasvavan suunnittelujaksolla 36 miljoonan euron tasolle, jonka jälkeen terminaalikasvu on nolla. 
Suunnittelujakso on 4 vuotta ja vuoden 2015 liikevaihto perustuu budjettiin.  Suunnittelujakson myyntikate vastaa 
vuoden 2015 budjetoitua myyntikatetta kaikkien osa‐alueiden kohdalla. Myyntikatteen odotetaan nousevan vuoden 
2014 toteumasta ennustetun liikevaihdon kasvaessa. Kiinteät kustannukset on arvioitu vuoden 2014 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 20 % liikevaihdon kasvusta. Investoinnit on suhteutettu suunnittelujakson liikevaihtoa vastaaviksi.

Testauksessa on käytetty myös herkkyysanalyysejä. Suunnittelujakson jälkeen laskettavalla ns. terminal valuella on 
erittäin suuri merkitys testauksessa. Cencorpin Puhtaan energian liiketoiminta 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 yhtiö 
epäonnistuisi liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisessa, saattaisi se johtaa liikearvojen ja muiden aineettomien 
hyödykkeiden alaskirjaukseen.
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16. Vaihto-omaisuus 2014 2013

Aineet ja tarvikkeet 65 1 691
Keskeneräiset tuotteet 0 229
Valmiit tuotteet 1 278
Vaihto-omaisuus lopetetut toiminnot 28 0
Yhteensä 95 2 198

Vaihto-omaisuudesta kirjattiin vuonna 2014  kuluksi jatkuvissa toiminnoissa arvonalennus 939 tuhatta euroa, 
jolla Savcor Face Beijingin vaihto-omaisuus kirjattiin kokonaan alas (53 tuhatta euroa vuonna 2013). 
Lopetettujen toimintojen osalta kuluksi kirjattu arvonalennus oli 0 euroa (63 tuhatta euroa vuonna 2013).

2014 2013
Myyntisaamiset 257 1 603
Osatuloutussaamiset 208 178
Siirtosaamiset 661 276
Muut saamiset 887 457
Jatkuvat toiminnot yhteensä 2 013 2 514

Myyntisaamiset 705 0
Muut saamiset 0 0
Lopetetut toiminnot yhteensä 705 0

Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappioiksi kirjatut erät 2014 2013
Erääntymättömät 253 1 066
Erääntyneet 0-30 päivää 113 387
Erääntyneet 30-60 päivää 254 69
Erääntyneet 61-90  päivää 77 33
Erääntyneet yli 90 päivää 266 49
Yhteensä 962 1 603

18. Rahavarat 2014 2013
Käteinen raha ja pankkitilit - Jatkuvat toiminnot 161 116
Yhteensä 161 116

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
Osakeanti 508 151 0 0 0 4 912
Suunnattu osakeanti 8 160 0 0 0 204
Osakeannin vähennykset 0 0 0 0 -194
Optioiden arvo VVK-lainan
 kuittauksesta 0 0 0 0 -30
31.12.2013 862 472 3 425 4 695 213 44 552

17. Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset

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

Vararahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

20. Osakeperusteiset maksut ja vaihtovelkakirjalainat

Ulkona olevat optiot 2014 2013

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* 8 931

VVK I/2012 0,07 21 429 0,07 21 429
VVK I/2013 0,07 30 000

Myönnetyt uudet optiot VVK I/2013 0,07 30 000

Rauenneet optiot VVK I/2010 0,16* 8 931
Rauenneet optiot VVK I/2012 0,07 5 576
Rauenneet optiot VVK I/2012 0,07 15 853

Tilikauden lopussa VVK I/2010 0,16* 8 931
VVK I/2012 0,07 21 429
VVK I/2013 0,07 30 000 0,07 30 000

VVK I/2010 0,16* 8 931
VVK I/2012 0,07 21 429
VVK I/2013 0,07 30 000 0,07 30 000

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 
yhtiöön kerättiin 4,9 miljoonalla eurolla uutta pääomaa yhtiön osakkeenomistajille ja yhtiön vaihtovelkakirjalainojen 
haltijoille suunnatulla osakeannilla, sekä 0,2 miljoonaa euroa yhtiön nykyisille johtajille ja entiselle hallituksen jäsenelle 
suunnatulla osakeannilla. Uusi pääoma kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyvät optiot raukesivat 7.9.2014. 

Toteutettavissa olevat optiot 

Tilikauden aikana konsernilla on ollut käytössä vaihtovelkakirjalaina I/2010:een (sekä nimellisarvo että tasearvo 
31.12.2014  0 miljoonaa euroa, sillä Savcor Group Oy merkitsi koko lainamäärällä Cencorp Oyj:n osakkeita 24.1.2014 
päättyneessä osakeannissa), vaihtovelkakirjalaina I/2012:een (nimellisarvo 1,1 miljoonaa ja tasearvo 1,2 miljoonaa 
euroa, lainan nimellisarvosta 0,4 miljoonalla merkittiin Cencorp Oyj:n osakkeita 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa) 
ja vaihtovelkakirjalaina I/2013:een (nimellisarvo 2,1 miljoonaa ja tasearvo 2,0 miljoonaa euroa) liittyvät optio-
ohjelmat. 

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

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.

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

Tilikaudella ja edellisellä tilikaudella ei ole toteutettu yhtään optiota.

Toteutushinta Voimassaoloaika vuosina Osakkeiden määrä
2014 0,07 0,4 30 000
2013 0,07-0,16 1 60 360

Käyvän arvon määrittäminen

21. Varaukset 2014 2013
Varaukset tilikauden alussa 150 257
Varausten lisäykset 101 174
Käytetyt varaukset -106 -282
Varausten peruutukset 0 1
Varaukset tilikauden lopussa 145 150

Pitkäaikaiset varaukset 0 0
Lyhytaikaiset varaukset 145 150
Yhteensä 145 150

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.

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 20.

Tilikauden lopussa 31.12.2014 kaikki varaukset liittyvät lopetettuihin toimintoihin. Vertailuvuoden 2013 tasetta ei ole 
jaettu jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin.

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. 31.12.2014 takuuvarauksia oli 110 tuhatta euroa (148 tuhatta euroa 31.12.2013). Takuuvaraus perustuu 
aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista tai lisäasennuksia vaativista tuotteista. Takuuvaraus kirjataan projektin 
loppuhyväksynnän yhteydessä takuuajan alkaessa ja se puretaan takuuajan päättyessä. 

Kauden lopussa ulkona olevien optioiden toteutushinnan vaihteluväli ja jäljellä olevan voimassaoloajan painotettu 
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22. Rahoitusvelat Tasearvot Tasearvot
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut rahoitusvelat 2014 2013
Tuotekehityslaina 1 563 1 216
VVK 1/2013 0 1 799
Muut lainat 8 207
Yhteensä 1 571 3 222

arvostetut rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 2 269 2 596
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0 400
VVK 1/2010 0 1 230
VVK 1/2012 1 159 1 368
VVK 1/2013 2 015 0
Muut lainat 1 915 1 201
Yhteensä 7 357 6 795

Korollisten velkojen maturiteettijakauma:

31.12.2014 2015 2016 2017 2018
2019 ja 

myöhemmin
Tuotekehityslaina 44 23 23 617 1 741
Muut lainat 8 736 8 0 0 0
Korolliset velat yhteensä 8 780 31 23 617 1 741

Lyhytaikaiset rahoitusvelat sisältävät 2,1 miljoonan euron pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Velkaosuus 
(tasearvo 31.12.2014: 2,0 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.

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat sisältävät 1,1 miljoonan euron pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. 
Vaihtovelkakirjalaina oli alunperin 1,5 miljoonaa euroa, mutta 24.1.2014 päättyneessä osakeannistta Savcor Group Oy 
ja SCI Invest Oy merkitsivät Cencorp Oyj:n osakkeita 0,4 miljoonalla eurolla. Velkaosuus (tasearvo 31.12.2014: 1,2 
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.

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 aiemmin raportoidusta poiketen vuosien 2013 - 
2016 aikana, sillä projektin kestoaikaa jatkettiin. Laina-aika on 10 vuotta. Lainaa on nostettu nimellisarvoltaan 2,3 
miljoonaa euroa 31.12.2014 mennessä.

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

23. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 2014 2013
Ostovelat 2 924 5 016
Siirtovelat 1 501 1 587
Saadut ennakot pitkäaikaishankkeista 64 813
Verovelat 3 16
Muut velat 2 201 2 162
Jatkuvat toiminnot yhteensä 6 693 9 594

Ostovelat 1 541 0
Siirtovelat 50 0
Muut velat 91 0
Lopetetut toiminnot yhteensä 1 683 0

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

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 9 9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 144 1 144 2 060 2 060
Rahavarat 161 161 116 116

Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013

Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaik. 1 563 1 563 1 216 1 216
Muut lainat pitkäaikaiset 8 8 2 006 2 006
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaik. 2 269 2 269 2 596 2 596
Muut lainat lyhytaikaiset 5 088 5 088 4 199 4 199
Ostovelat ja muut korottomat velat 6 758 6 758 6 950 6 950

Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa, koska lainat on arvostettu käypään arvoon 
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen 
nostohetken jälkeen.

Ylläolevista veloista, eli sekä jatkuvien että lopettujen toimintojen ostoveloista (4,5 miljoonaa euroa) oli 
tilinpäätöshetkellä erääntynyt 4,1 miljoonaa euroa ja muista lyhytaikaisista veloista, siirtoveloista sekä veroveloista 
(yhteensä 3,9 miljoonaa euroa) oli tilinpäätöshetkellä erääntynyt 2,4 miljoonaa euroa. Siirtovelkoihin sisältyvät 
olennaiset erät muodostuvat henkilöstökuluista ja muista kulujaksotuksista.

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

Taulukko ei sisällä vertailuvuoden 2013 erittelyn osalta osakeannissa tammikuussa 2014 kuitattuja velkoja, yhteensä 
2,3 miljoonaa euroa. Ostoveloista on annettu maturiteettitietoja liitetiedossa 23.
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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 %
Savcor Pacific Ltd Hong Kong 100,0 %
Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd. Peking, Kiina 100,0 %
LSCorp Clean Energy PLC Addis Ababa, Etiopia 93,75 %
Valo Clean Energy USA Inc Canton MI, USA 100,0 %

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Jatkuvat toiminnot
Tavaroiden ja palvelujen myynnit 2014 2013
Savcor -yhtiöt 67 175
Cencorp Automation Oy 19 0
Savcor Face Ltd 20 0
Muut 0 9
Yhteensä 106 184

Tavaroiden ja palveluiden ostot
Savcor -yhtiöt 196 255
Savcor Face Ltd 36 78
SCI-Finance Oy 14 0
Muut 0 15
Yhteensä 246 348

Korkotuotot
Savcor -yhtiöt 3 2

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Savcor -yhtiöt 213 354
SCI Invest Oy 60 60
Iikka Savisalo 0 2
Yhteensä 273 416

Lopetetut toiminnot
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Cencorp Automation Oy 87 0

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. Lisäksi yhtiö on myynyt ja ostanut 
tavaroita ja palveluita osakkuusyhtiöltään Cencorp Automation Oy:ltä, jonka kanssa tavaroiden ja palveluiden myynnit 
ja ostot perustuvat sopimuksen mukaisesti kustannuksiin.

Korollisten velkojen keskikorot 2014 2013
Lainat rahoituslaitoksilta 5,236 6,037

25. Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 2014 2013
Poistot 1 619 1 919
Arvonalentumiset 6 225 544
Kurssierot ‐256 259
Työsuhde‐etuudet 0 31
Käyttöomaisuuden siirto asiakasprojektille 129 197
Muut erät ‐41 122
Yhteensä 7 676 3 071

26. Vuokrasopimukset 2014 2013
Konserni vuokralleottajana

Jatkuvat toiminnot
Yhden vuoden kuluessa 58 775
2‐5 vuoden kuluessa 0 733
Yli viiden vuoden kuluessa 0 0

Lopetetut toiminnot
Yhden vuoden kuluessa 0 190
2‐5 vuoden kuluessa 0 97
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

27. Muut vastuusitoumukset 2014 2013
Omasta puolesta annetut vakuudet

Lainat rahoituslaitoksilta 948 1 245
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 12 691 12 691

Factoring luotto ja vientilimiitti 1 307 1 338
Myyntisaamiset 91 499

Muista lyhytaikaisista veloista annetut vakuudet
Talletukset 477 0

Ei‐purettavissa olevat muiden vuokrasopimusten perusteella 

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

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

Ei‐purettavissa olevat muiden vuokrasopimusten perusteella 

Käypien arvojen hierarkiataso on 2.

Muista lyhytaikaisista lainoista oli tilinpäätöshetkellä erääntynyt laina Savcor Group Limitedille, korkoineen yhteensä 
0,5 miljoonaa euroa.
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Tavaroiden ja palveluiden ostot 2014 2013
Savcor -yhtiöt 194 219
Savcor Face Ltd 46 3
Cencorp Automation Oy 395 0
SCI-Finance Oy 30 0
Muut 0 1
Yhteensä 665 223

2 014 2 013
Pitkäaikaiset muut velat lähipiirille 0 185
Korkovelat lähipiirille 416 795
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 1 769 1 455
Lyhytaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 1 159 2 598
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 1 363 916

Myyntisaamiset lähipiiriltä 369 136
Muut saamiset lähipiiriltä 2 0

Johdon työsuhde-etuudet 2014 2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 680 713

Palkat ja palkkiot 2014 2013
Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat 169 165

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Rautiainen Ismo 50 0
Karttunen Marjukka 48 17
Kiuru Sauli 19 0
Savisalo Hannu 51 0
Savisalo Iikka 20 0
Yhteensä 188 17

Johdolla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä.

Yhtiön johdolle ei myönnetty tilikauden 1.1.2014-31.12.2014 aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli 31.12.2014 
voimassaolevia yhden sarjan osakeoptioita, jotka ovat toteutettavissa seuraavasti:

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan eläke määräytyy Työntekijän Eläkelain mukaan. 
Hallituksen palkkiot ovat vuonna 2014 maksettuja palkkioita.

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.

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.

Osana elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintakaupan voimaantuloa Cencorp sopi Danske Bankin 
kanssa, että sen käytössä oleva vientirahoituslimiitti pienenee 1,5 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon, 
takauslimiitti pienenee 1,25 miljoonasta eurosta 0,75 miljoonaan euroon ja luotollisen tilin limiitti pienenee 1,25 
miljoonasta eurosta 0,95 miljoonaan euroon. Sittemmin Cencorp on tiedotteensa 31.3.2015 mukaisesti sopinut 
Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva 0,95 miljoonan euron luotollisen tilin rahoitussopimusta jatketaan 
30.9.2015 asti. FTTK kaupan toteutuessa kokonaisuudessaan luotollisen tilin limittii pienenee 0,95 miljoonasta 
eurosta 0,65 miljoonaan euroon. Vientirahoituslimiittiä ja takauslimiittiä ei jatketa. Vientirahoituslimiitin 
takaisinmaksusta on aloitettu neuvottelut Danske Bankin kanssa. Tämänhetkisen arvion mukaan se erääntyy 
maksettavaksi vuoden 2015 aikana. 

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee 
vuoden 2015 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 kahdentoista 
kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen 
käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on 
varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Neuvottelut välirahoituksen 
järjestämiseksi ovat käynnissä. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen 
aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. MIkäli yhtiö ei onnistu 
turvaamaan riittävää lyhyen‐ ja pitkän aikavälin rahoitusta voi yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. 
Tilinpäätöksen omaisuuserien arvostus perustuu jatkuvuuden olettamaan. Omaisuuseriä saatetaan joutua 
alaskirjaamaan, mikäli ennusteet eivät toteudu.

Rahoituslimiittien pieneneminen asettaa kuitenkin tiukkoja aikataulupaineita  pitkän aikavälin rahoituksen 
järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön Cleantech‐strategia saadaan toteutettua suunnitellusti. 
Jatkossa Cencorp tullee tarvitsemaan oleellisesti suurempia limiittejä cleantech ‐strategiansa mukaisia puhtaan 
energian teknologiavienti‐projektejaan varten. 

Cencorpin kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Danske Bankin 
rahoituslimiittien pienenemisen johdosta Cencorpin tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee lisää 
välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan 
kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön käyttöpääomavaje on edelleen merkittävä siihen asti, kunnes 
ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa.
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Valuuttariskit
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.

Mikäli Puhtaan energian liiketoimintaan liittyvien cleantech‐sopimusten saaminen lykkääntyisi suunnitellusta 
aikataulusta voisi sillä olla merkittävä negatiivinen vaikutus yhtiön rahoitusasemaan ja yhtiön toiminnan 
jatkuvuuteen.

Cencorpilla on käynnissä neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön pitkän  aikavälin 
rahoitusratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut, joissa Cencorpia avustaa lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken. 
Cencorp arvioi pitkän aikavälin rahoitusratkaisuun liittyvien neuvottelujen valmistuvan vuoden 2015 toisella 
vuosineljänneksellä. Rahoitusneuvottelujen onnistumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä, eikä yhtiöllä ole 
varmuutta neuvotteluiden onnistumisesta osittain tai kokonaan. Pitkän aikavälin rahoitusneuvottelujen 
toteutumisaikatauluun vaikuttaa ratkaisevasti ensimmäisen  valmistuspartnerisopimuksen saavuttaminen 
vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi tulisi 
myös pitkän aikavälin rahoitusratkaisu viivästymään.  Jos yhtiö ei onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on 
mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykenisi realisoimaan omaisuuttaan tai 
realisoitavan omaisuuden realisaatioarvo ei olisi riittävä. 

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. 

Cencorpin hallitus on 7.4.2015 päättänyt hakea 29.4.2015 pidettävältä ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 
antivaltuutusta 900.000.000 uuteen osakkeeseen. Haettava antivaltuutus mahdollistaa osakejohdannaisten 
järjestelyiden toteuttamisen nopealla aikataululla, mikäli yhtiön käynnissä olevat rahoitusneuvottelut johtavat 
tulokseen, jolla turvataan Cencorpin lyhyen‐ ja/tai pitkän aikavälin rahoitus. 29.4.2015 pidetty ylimääräinen 
yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallituksen kokouksen ehdotuksen mukaisesti.

Cencorp Oyj:llä on tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 vuonna 2006 otettuun vaihtovelkakirjalainaan, 2012 otettuun 
vaihtovelkakirjalainaan ja 2013 otettuun vaihtovelkakirjalainaan maksamattomia korkoja 0,4 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 % ja 2012 sekä 2013 otetuille vaihtovelkakirjalainoille 8%. Yhtiöllä ei ole vapaata omaa pääomaa 
tilikauden lopussa. 

Cencorp ‐konsernin emoyhtiön oman pääman riittävyyteen liittyy olennaisia riskejä, mikäli yhtiön taloudellinen 
kehitys tai suunnitellut rahoitusjärjestelyt eivät toteudu yhtiön johdon ennakoimalla tavalla.

Osakeannissa tammikuussa 2014 kuitattiin kokonaan 2010 konvertoitu pääomalaina 1,2 miljoonaa euroa, 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.

Korkoriski

Luottoriski

Pääoman hallinta

Rahoitusriskeille altistuminen 2014 2013
Lyhytaikaisen koron vaihtelu +/‐2% vaikuttaisi +/‐26 +/‐37

Konsernilla on käytössään 2,7 milj. euron rahoituslimiitit, jotka koostuvat
Shekkitililimiitti 0,95 milj. eur 1,25 milj. eur
Vientiluottolimiitti 1,0 milj. eur 1,5 milj. eur
Pankkitakauslimiitti 0,75 milj. eur 1,25 milj. eur

Valuuttariskeille altistuminen

Valuuttamääräiset rahoitusvarat 2014 2013
USD 226 462
CNY 46 355

Valuuttamääräiset rahoitusvelat
USD 256 591
CNY 967 920

Netto ‐951 ‐693

Tulosvaikutus 2014 2013
EUR/USD +/‐10% +/‐5 +/‐8
EUR/CNY +/‐10% +/‐69 +/‐42

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.

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 76,8%.

Savcor Group Oy on lainoittanut konsernia yhteensä 0,6 miljoonan euron edestä. Lainojen korkoehdot olivat  
markkinakäytännön mukaiset ja lainat ovat kiinteäkorkoisia. 

Yrityksen liiketoimintaan liittyy normaaleja ulkomaankauppaan liittyviä luottoriskejä, joita yritys pyrkii 
hallitsemaan ennakkomaksuin sekä asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja luottotietoja seuraamalla.

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 2014 konsernin pienehkö valuuttariski muodostui USD ja CNY määräisistä rahoitusvaroista ja ‐veloista. 
Seuraava herkkyysanalyysi perustuu olemassaoleviin valuuttamääräisiin rahoitusvaroihin ‐ ja velkoihin 
31.12.2014.
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Materiaalihallintariski

30. Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

PEKINGIN TEHTAASEEN KOHDISTUVAT ALASKIRJAUKSET

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

Katsauskaudella tammikuu – joulukuu 2014 jatkuviin toimintoihin on tehty yhteensä 6,2 miljoonan euron 
alaskirjaus Pekingin tehtaan vaihto‐ ja käyttöomaisuuteen. 

Cencorp ilmoitti 2.3.2015, että se on aiemmin arvioinut, että FTTK Company Limitedin ("FTTK") ja Cencorpin 
välinen kauppa, koskien loppua 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista saataisiin saatettua loppuun 
1.3.2015 mennessä. Koko kauppahinta on maksettu, mutta kaupan voimaantulo on lykkääntynyt. Syynä 
aikataulumuutokseen on yhden kesken olevan elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaan liittyvän 
asiakasprojektin kustannusten jako Cencorpin ja FTTK:n välillä. Kauppa pyritään saattamaan loppuun 
mahdollisimman nopeasti.

Yhtiön hallitus päätti 20.8.2014 tehdä 3,2 miljoonan euron alaskirjaukset Pekingin tehtaasta ja siellä olevista 
tuotantokoneistaja siirsi aurinkosähkömoduuleihin liittyvän CBS‐komponenttituotantonnon Mikkelin 
tehtaalleen.

Koska Cencorp ei löytänyt Pekingin tehtaansa RFID‐ ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan 
valmistusliiketoiminnalle ostajaa, joka voisi hyödyntää teknologiaa omassa tuotantoprosessissaan yhtiö teki  
16.2.2015 Pekingin tehtaaseen kohdistuvan toisen,  3,0 miljoonan euron,  alaskirjauksen vuoden 2014 
tilinpäätökseen. Alaskirjausten jälkeen koko Pekingin tehtaan arvo on alaskirjattu. Alaskirjauksesta huolimatta 
Cencorp jatkaa kuitenkin toimenpiteitä  RFID‐ ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan 
valmistusliiketoimintaan liittyvän teknologian ja tuotantokoneiden myymiseksi.

MUUTOS FTTK:N JA CENCORPIN VÄLISEN KAUPAN AIKATAULUUN KOSKIEN LOPPUA 30 PROSENTTIA CENCORP 
AUTOMATION OY:N OSAKKEISTA

CENCORPIN RAHOITUSNEUVOTTELUJEN JA ENSIMMÄISEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEN ARVIOITU 
TOTEUTUMINEN LYKKÄÄNTYY TOISELLE VUOSINELJÄNNEKSELLE. YHTIÖN RAHOITUSTILANNE JATKUU ERITTÄIN 
TIUKKANA 

Cencorp ilmoitti 17.3.2015, että se on aiemmin arvioinut, että yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisu saataisiin 
aikaiseksi vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja että pitkän aikavälin rahoitusneuvottelujen 
toteutumisaikatauluun vaikuttaa ratkaisevasti ensimmäisen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian 
valmistuspartnerisopimuksen allekirjoittaminen vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Edelleen 
Cencorp on aiemmin todennut, että mikäli valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi, tulee  myös pitkän 
aikavälin rahoitusratkaisu viivästymään ja yhtiö joutuu turvautumaan välirahoitukseen, jonka toteutuminen 
ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä on epävarmaa. 

Ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen allekirjoitus ja siihen liittyvän tilauksen saaminen ensimmäisen 
vuosineljänneksen loppuun mennessä on edelleen mahdollista, mutta tilaukseen liittyvän hankerahoituksen 
varmistaminen tässä aikataulussa ei ole enää yhtiön näkemyksen mukaan todennäköistä. Tästä johtuen Cencorp 
muuttaa ensimmäiseen valmistuspartnerisopimukseen ja yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisuun liittyvien 
neuvottelujen tavoiteaikataulua vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta toiselle 
vuosineljännekselle. Neuvottelut valmistuspartnerisopimuksista, tuotantolinjatoimituksista, strategisista 
moduulitoimituksista ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisuun liittyen jatkuvat normaalisti ja yhtiön tavoitteena on 
edelleen kokonaisratkaisun saaminen valmiiksi mahdollisimman nopealla aikataululla. 

Cencorp on sopinut Savcor Group Oy:n n. 0,364 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan jatkamisesta 30.9.2015 
asti, SCI Invest Oy:n noin 0,746 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan jatkamisesta 30.9.2015 asti ja Savcor 
Invest B.V:n 1,0 miljoonan euron lainan jatkamisesta 30.9.2015 asti.

CENCORP LYKKÄÄ TILINPÄÄTÖKSEN JULKISTUSTA

Vuoden 2015 taloudellista tiedottamista koskevassa tiedotteessaan Cencorp ilmoitti 25.3.2015, että se julkistaa 
virallisen tilinpäätöksensä vuodelta 2014 tänään 25.3.2015. Cencorpin hallitus on päättänyt lykätä tilinpäätöksen 
julkistamista, koska yhtiön tilintarkastuskertomus ei ole vielä valmistunt. Tilinpäätös on julkistettava 31.3.2015 
mennessä. Tilinpäätöslukujen ei arvoida muuttuvan 18.2.2015 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta.

CENCORP ON HAKENUT FINANSSIVALVONNALTA POIKKEUSLUPAA LIITTYEN TILINPÄÄTÖKSEN JA 
TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMISEEN MÄÄRÄAJASSA 

Cencorp ilmoitti 31.3.2015, että se on hakenut arvopaperimarkkinalain 7 luvun 18 §:n 2 momentin nojalla 
Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta siten, että yhtiö voisi 
julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta viimeistään 30.4.2015 
arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n edellyttämän kolmen kuukauden aikarajan sijaan. Yhtiö tiedottaa erikseen 
Finanssivalvonnan päätöksen asiassa.

CENCORP ON SOPINUT DANSKE BANKIN LUOTOLLISEN TILIN RAHOITUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON 
JATKAMISESTA, VIENTIRAHOITUSLIMIITIN JA TAKAUSLIMIITIN PÄÄTTYMISESTÄ SEKÄ SAVCOR GROUP OY:N, 
SAVCOR INVEST BV:N JA SCI INVEST OY:N LAINOJEN ERÄPÄIVIEN SIIRROSTA 

Cencorp ilmoitti 31.3.2015, että se on  sopinut Danske Bankin kanssa, että sen käytössä oleva 0,95 miljoonan 
euron luotollisen tilin rahoitussopimusta jatketaan 30.9.2015 asti. Vientirahoituslimiittiä ja takauslimiittiä ei 
jatketa. Cencorpilla  ei ole tällä hetkellä merkittävää määrää sellaisia projekteja, joiden toimittamiseen 
tarvittaisiin kyseisiä vienti‐ ja takauslimiittejä. Cencorp pyrkii jatkossa neuvottelemaan käyttöönsä tarvittavat 
vienti‐ ja takauslimiitit siinä vaiheessa, kun se on solminut uusia vientisopimuksia. Cencorp on 19.3.2015 
tiedottanut, että se muuttaa ensimmäiseen valmistuspartnerisopimukseen liittyvien neuvotteluiden 
tavoiteaikataulua vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta toiselle vuosineljännekselle. 

Cencorpin rahoitustilanne jatkuu edelleen erittäin tiukkana. Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen 
riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö 
tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on  varmistunut ja yhtiön 
liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Neuvottelut myös välirahoituksen järjestämiseksi ovat 
käynnissä. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien 
tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen‐ 
ja pitkän aikavälin rahoitusta voi yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. 
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1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 1 muuttaminen, koskien yhtiön toiminimeä
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen  kohta 1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”1 § 
Yhtiön toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja  englanniksi Valoe 
Corporation. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.” Perusteluna toiminimen muutokselle on se, että Cencorp Oyj on 
sitoutunut vaihtamaan toiminimensä FTTK Company Limitedin kanssa allekirjoitetussa elektroniikkateollisuuden 
automaatioliiketoimintaa koskevassa yritysjärjestelysopimuksessa. Lisäksi toiminimi Valoe kuvaa hallituksen 
näkemyksen mukaan hyvin yhtiön puhtaan energian toimialaa. Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group 
Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”2 § 
Toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia 
ratkaisuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.” Perusteluna toimialamuutokselle 
on se, että yhtiö on muuttunut elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuja ja erikoiskomponentteja 
valmistavasta yhtiöstä pelkästään puhtaan energian ratkaisuja tarjoavaksi yhtiöksi. Cencorp Oyj:n 
osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden 
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 2 muuttaminen, koskien yhtiön toimialaa

FINANSSIVALVONNAN POIKKEUSLUPA CENCORPILLE

Cencorp ilmoitti 1.4.2015, että se on saanut Finanssivalvonnalta poikkeusluvan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen julkistamiseen  arvopaperimarkkinalain mukaisesta määräajasta poiketen. Poikkeusluvan 
mukaan Cencorpin pitää julkaista tilinpäätös ja toimintakertomus viimeistään 30.4.2015.

CENCORP SIIRTÄÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA 
AJANKOHTANA JA KUTSUU 29.4.2015 KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITTELEMÄÄN HALLITUKSEN 
EHDOTUKSIA KOSKIEN MM. YHTIÖN TOIMINIMEN MUUTTAMISTA VALOE OYJ:KSI, TOIMIALAMUUTOSTA 
PUHTAAN ENERGIAN YHTIÖKSI JA ANTIVALTUUTUSTA  

Cencorp ilmoitti 7.4.2015, että sen hallitus on tänään päättänyt siirtää aiemmin ilmoitetusta poiketen 
varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Aiemmin ilmoitetun 
mukaisesti varsinainen yhtiökokous olisi ollut tarkoitus pitää 29.4.2015. Syynä siirtoon on se, että yhtiön 
tilinpäätös tilikaudelta 2014 ei ole vielä valmistunut.  Cencorp on saanut Finanssivalvonnalta poikkeusluvan 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamiseen arvopaperimarkkinalain mukaisesta määräajasta poiketen. 
Poikkeusluvan mukaan Cencorpin pitää julkaista tilinpäätös ja toimintakertomus viimeistään 30.4.2015

Cencorpin hallitus on tänään päättänyt kutsua 29.4.2015 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään 
seuraavia hallituksen ehdotuksia: 

4. Tekninen muutos, koskien yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttamista kohdan 12 ja kohdan 13 osalta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, yhtiöjärjestyksen nykyinen 13 §, koskien tilikautta siirretään 
yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 ja nykyinen 12 §, jonka kohdalla lukee poistettu jätetään yhtiöjärjestyksestä pois 
kokonaan. Yhtiöjärjestyksessä olisi siten jatkossa 12 kohtaa. Perusteluna tekniselle muutokselle on 
yhtiöjärjestyksen ja sen numeroinnin selkeyttäminen. Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja 
Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet 
kannattavansa hallituksen ehdotusta.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio‐oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaisi hallituksen 
päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden 
päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio‐oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio‐oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 900.000.000 osaketta, joka vastaa 
enintään noin 51,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä 
annettujen ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio‐oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen 
oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio‐oikeuksien tai 
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, 
kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys‐ ja liiketoimintakauppojen tai 
muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai  omistusrakenteen laajentamiseen  tai henkilöstön kannustamiseen tai 
sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n tarkoittamien optio‐oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on 
painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen 
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2017 asti. Perusteluna hallituksen 
valtuuttamiselle on edellä mainitun lisäksi erityisesti yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen 
mahdollistaminen sen jälkeen kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen. Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat 
Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, 
ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

3.  Yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muuttaminen, koskien yhtiön hallitusta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 4 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”4 § 
Hallitus: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 
vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. 
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.” 
Perusteluna hallituksen jäsenten enimmäismäärän muuttamiselle on se, että yhtiö voi tulevaisuudessa tarvita 
laajempaa hallituspohjaa. Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat Savcor Group Oy ja Gaselli Capital Oy, jotka 
edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen 
ehdotusta.
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CENCORP TEKEE KULU‐ JA ALASKIRJAUKSIA EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2014. YHTIÖN OMA PÄÄOMA 
LASKEE ALLE PUOLEEN OSAKEPÄÄOMASTA. KIRJAUKSILLA EI OLE VAIKUTUSTA JULKAISTUIHIN 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LUKUIHIN

Cencorp ilmoitti 29.4.2015, että on päättänyt kirjata alas tytäryhtiönsä Savcor Pacific Ltd:n (jäljempänä ”Pacific”) 
osakkeiden arvon vuoden 2014 tilinpäätökseen. Pacific omistaa Pekingin yhtiön osakekannan. Pekingin suljetun 
tehtaan koneiden ja laitteiden myyntitoimenpiteiden ollessa yhä kesken, yhtiö kirjaa Pacificin arvon alas 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi yhtiö kirjaa varovaisuusperiaatetta noudattaen kuluksi ja emoyhtiölle 
kuuluvaksi vastuuksi Pekingin yhtiöön liittyvän takausvastuun. Cencorpin tämän hetkisen käsityksen mukaan 
takausvastuu ei tule realisoitumaan. Kirjaukset eivät muuta 18.2.2015 julkaistun tilinpäätöstiedotteen 
konsernitilinpäätöksen lukuja.

Edellä mainitusta johtuen Cencorpin oma pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta per 31.12.2014. Tästä 
johtuen hallitus tulee kutsumaan koolle yhtiökokouksen päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön 
taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Asia tullaan käsittelemään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, 
johon kokouskutsu julkistetaan myöhemmin erillisellä tiedotteella.

Cencorp on käytännössä jo aiemmin aloittanut toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. 
Tänään 29.4.2015 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitus esittää yhtiökokoukselle enintään 
900.000.000 osakkeen valtuutusta mm. yhtiön rahoitusjärjestelyiden nopean toteuttamisen mahdollistamiseen 
sen jälkeen, kun rahoitusneuvottelut on saatu päätökseen.

Cencorp julkaisee vuoden 2014 tilinpäätöksensä 30.4.2015. 

CENCORPIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiöjärjestyksen kohta 1 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön 
toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja englanniksi Valoe Corporation. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.” 
Yhtiön uuden nimen rekisteröintipäivä ei ole vielä selvillä. Yhtiö tiedottaa rekisteröintipäivän myöhemmin 
erikseen.
Yhtiöjärjestyksen kohta 2 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”2 § Yhtiön toimiala: Yhtiön toimialana on 
kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö voi omistaa ja 
hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.”
Yhtiöjärjestyksen kohta 4 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”4 § Hallitus: Yhtiön hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä. 
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, 
jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.”
Päätettiin, että yhtiöjärjestyksen nykyinen 13 §, koskien tilikautta siirretään yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 ja 
nykyinen 12 §, jonka kohdalla lukee poistettu jätetään yhtiöjärjestyksestä pois kokonaan. Yhtiöjärjestyksessä on 
siten jatkossa 12 kohtaa.

Päätettiin, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai 
useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n tarkoittamien optio‐oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
mukaisten optio‐oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella 
osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 900.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 51,1 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n mukaisten optio‐oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella 
annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös 
suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio‐oikeuksien tai erityisten oikeuksien 
antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten 
pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys‐ ja liiketoimintakauppojen tai muiden 
liiketoiminnan järjestelyiden tai  omistusrakenteen laajentamiseen  tai henkilöstön kannustamiseen tai 
sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n tarkoittamien optio‐oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on 
painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen 
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti.
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Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
1.1.- 31.12.2014 

EUR Liite 1.1. ‐ 31.12.2014 1.1. ‐ 31.12.2013

Liikevaihto 1‐3 5 489 099,47 100,0 % 6 919 873,44 100,0 %
Hankinnan ja valmistuksen kulut ‐6 402 495,61 ‐116,6 % ‐7 567 269,96 ‐109,4 %
Bruttokate ‐913 396,14 ‐16,6 % ‐647 396,52 ‐9,4 %

Myynnin ja markkinoinnin kulut ‐1 348 324,32 ‐1 231 141,73
Hallinnon kulut ‐1 417 954,06 ‐1 299 664,51
Liiketoiminnan muut tuotot 4 2 145 303,31 770 921,04
Liiketoiminnan muut kulut 10 ‐942 580,20 ‐159 242,31

Liikevoitto (‐tappio) ‐2 476 951,41 ‐45,1 % ‐2 566 524,03 ‐37,1 %

Rahoitustuotot 12 267 535,82 250 782,05
Rahoituskulut 12 ‐10 895 399,46 ‐7 218 066,87

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä ‐13 104 815,05 ‐238,7 % ‐9 533 808,85 ‐137,8 %

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ‐13 104 815,05 ‐9 533 808,85

Tilinpäätössiirrot 13 22 542,76 0,00
Tuloverot 14 0,00 0,00

Tilikauden voitto (tappio) ‐13 082 272,29 ‐238,3 % ‐9 533 808,85 ‐137,8 %

Emoyhtiön tase (FAS)
31.12.2014

EUR Liite 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 15 10 780 974,91 4 748 908,14
Aineelliset hyödykkeet 16 43 561,33 136 590,18
Sijoitukset 17 132 981,11 8 085 753,86

10 957 517,35 12 971 252,18

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto‐omaisuus 18 94 903,69 849 773,78
Pitkäaikaiset saamiset 19 0,00 6 220 708,37
Lyhytaikaiset saamiset 20 2 025 029,36 3 416 171,86
Rahat ja pankkisaamiset 6 267,75 4 349,29

2 126 200,80 10 491 003,30

VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 083 718,15 23 462 255,48

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 44 031 988,69 38 916 019,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 21 ‐41 302 061,99 ‐31 768 253,14
Tilikauden voitto (tappio) 21 ‐13 082 272,29 ‐9 533 808,85

‐2 020 331,52 5 945 972,03

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 0,00 22 542,76

Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 22 144 502,30 149 622,99

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 23 2 309 453,79 4 146 947,37
Lyhytaikainen vieraspääoma 24 12 650 093,58 13 197 170,33

14 959 547,37 17 344 117,70

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 083 718,15 23 462 255,48
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Emoyhtiön liitetiedot
1.1.- 31.12.2014

Emoyhtiön rahoituslaskelma
1.1.- 31.12.2014

1‐12/2014 1‐12/2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja ‐13 082 ‐9 534
Oikaistaan ei‐rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta

Poistot ja arvonalentumiset + 813 919
Myyntivoitot/‐tappiot pysyvistä vastaavista +/‐ ‐22 24
Realisoitumattomat kurssivoitot (‐) ja ‐tappiot (+) +/‐ 15 74
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/‐ 0 0
Rahoitustuotot ja ‐kulut + 10 604 6 893
Muut oikaisut +/‐ ‐1 269 166

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta ‐2 941 ‐1 457

Käyttöpääoman muutos
Vaihto‐omaisuuden lisäys (‐) / vähennys (+) 179 124
Varausten muutos ‐5 ‐108
Lyhytaikaisten myynti‐ ja muiden saamisten lisäys (‐) / vähennys (+) 1 340 ‐716
Lyhytaikaisten osto‐ ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (‐) ‐1 163 1 097

Käyttöpääoman muutos 350 397

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ‐2 591 ‐1 059

Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ‐ ‐596 ‐630
Saadut korot ja osingot + 966 18
Maksetut verot ‐ 0 0

Rahoituserät ja verot 370 ‐612
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA ‐2 222 ‐1 671

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ‐ ‐8 290 ‐2 300
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + 29 55
Myönnetyt lainat ‐ ‐311 ‐9
Lainasaamisten takaisinmaksut + 4 947 0
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta ‐ ‐120 ‐1
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus + 3 060 0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA ‐685 ‐2 255

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut + 2 595 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot + 462 3 339
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ‐ ‐7 ‐12
Lyhytaikaisten lainojen nostot + 3 737 5 399
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ‐ ‐3 878 ‐5 102
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 2 909 3 624

RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (‐) 2 ‐303
Rahavarat tilikauden alussa 4 307
Rahavarat tilikauden lopussa 6 4

2 ‐303

1 000 EUR Tilinpäätöksen laadinta‐, arvostus‐ ja jaksotusperiaatteet

Arvioiden käyttö tilinpäätöksissä 

Pysyvien vastaavien arvostaminen

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

Kunnossapito ja korjaukset

Muut pitkävaikutteiset menot ja liikearvo

Tutkimus‐ ja tuotekehitysmenot

Muut aineettomat hyödykkeet

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

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. 

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. 

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. 

Kun tilinpäätöstä laaditaan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, yhtiön 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.

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 1,2 miljoonaa euroa tuotekehitysmenoja, joista poistot aloitetaan arviolta 
vuoden 2015 aikana, sekä 7,0 miljoonaa euroa tuotekehitysmenoja, joista poistot aloitettiin tammikuussa 2015. Siksi 
nykyisten taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen poistojen arvioidaan loppuvan tilikauden 2020 aikana.

Koneet ja kalusto

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.

Rakennukset     
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Emoyhtiön liitetiedot
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Pysyvien vastaavien sijoitukset

Vaihto‐omaisuuden arvostaminen

Valuuttamääräiset erät

Tuloutusperiaatteet

Varaukset

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

Tytäryhtiöt Cencorp LLC USAssa ja Cencorp AS Virossa myytiin liiketoimintakaupan yhteydessä FTTK Company Ltd:lle. 
Tytäryhtiö Savcor Pacific Limitedin osakkeet kirjattiin kokonaisuudessaan alas vuonna 2014, koska yhtiöllä ei 
varovaisuuden periaatetta noudattaen ole lyhyen aikavälin tuotto‐odotuksia. Alaskirjauksen arvo oli lähes 8 miljoona 
euroa. 

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

Tytäryhtiö Cencorp Kft Unkarissa on lopetettu vuonna 2014. Tytäryhtiön Cencorp AB Ruotsissa lopettaminen on 
viivästynyt ja tehdään vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2014 perustettiin tytäryhtiöt LSCorp Clean Energy private limited company Etiopiaan sekä Valo Clean Energy 
USA Yhdysvaltoihin.  

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.

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

Tuloslaskelman liitetiedot

1. Liikevaihdon jakautuminen markkina‐alueittain 2014 2013
Eurooppa 3 842 3 825
Amerikka 1 010 2 408
Aasia ja Australia 638 687
Yhteensä 5 489 6 920

2. Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain
Laser ‐ ja automaatiosovellukset (LAS) 3 656 4 858
Laser ‐ ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (LCM) 1 473 1 933
Puhtaan energian sovellukset (CCE) 360 129
Yhteensä 5 489 6 920

Valmiusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuus koko 
tilikauden liikevaihdosta 39,2 % 26,3 %

Valmiusasteen mukaan tuloutettujen mutta asiakkaille luovuttamatta 
olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella kirjattu määrä 1 281 1 817
Valmiusasteen mukaan tuloutettujen mutta asiakkaille luovuttamatta 
olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi aikaisempina tilikausina 
kirjattu määrä 870 0
Pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä valmiusasteen 
mukaan tuloutettavista hankkeista 199 2 683
Pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä luovutuksen 
mukaan tuloutettavista hankkeista 0 317

4. Liiketoiminnan muut tuotot
EU:lta saadut avustukset 30 99
Muilta saadut avustukset 23 600
Liiketoiminnan myynti 2 006 0
Kulujen edelleen laskutus 0 25
Vakuutusjaksotukset 15 10
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 23 26
Muut tuotot 48 11
Yhteensä 2 145 771

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

3. Valmiusasteen perusteella tuloutettavat pitkän valmistusajan vaativat hankkeet
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5. Materiaalit ja palvelut 2014 2013
Aineet ja tarvikkeet 
   Ostot tilikauden aikana 2 616 3 409
   Varaston muutos 669 201

3 285 3 610
Ulkopuoliset palvelut  832 471
Yhteensä 4 117 4 081

6. Henkilöstön lukumäärä
Tilikauden aikana keskimäärin 
Hankinta ja valmistus 17 21
Tuotekehitys 12 20
Markkinointi 6 7
Hallinto 6 6
Yhteensä 42 54

Kauden lopussa 
Hankinta ja valmistus 6 21
Tuotekehitys 6 22
Markkinointi 3 7
Hallinto 5 7
Yhteensä 20 57

7. Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 2 556 2 655
Eläkekulut 393 482
Muut henkilösivukulut 117 123
Taseeseen aktivoidut palkat ‐330 ‐407
Taseeseen aktivoidut sivukulut ‐165 ‐203
Yhteensä 2 572 2 649

8. Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 169 165
Hallituksen jäsenet 188 17
Yhteensä 356 182

9. Poistot ja arvonalentumiset
Hankinnan ja valmistuksen poistot 44 74
Kehittämismenojen poistot 558 507
Myynnin ja markkinoinnin poistot 3 5
Hallinnon poistot 208 271
Yhteensä 813 856

10. Liiketoiminnan kulut 2014 2013
Muut liiketoiminnan kulut 4 76
Tytäryhtiöiden puolesta maksetut kulut 145 0
Myyntisaamisten alaskirjaus liiketoimintakaupan yhteydessä 32 0
Luottotappiot 112 19
Vuokratakaus tytäryhtiön puolesta 650
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset 0 25
Vaihtuvien vastaavien arvonalentumiset 0 40
Yhteensä 943 159

11. Tilintarkastajan palkkiot
Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot 136 125
Todistukset ja lausunnot 0 0
Veroneuvonta 0 0
Muut palvelut 14 86
Yhteensä 150 211

12. Rahoitustuotot ja ‐kulut

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 4 6

Muut korko‐ ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 186 245
Muilta 77 0
Yhteensä 263 245

Rahoitustuotot yhteensä 268 251

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 7 871 6 000
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 1 755 4

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 212 354
Muille 1 055 860
Yhteensä 1 268 1 214

Rahoituskulut yhteensä 10 895 7 218

Rahoitustuotot ja ‐kulut yhteensä ‐10 628 ‐6 967

13. Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys/vähennys 23 0

14. Tuloverot 0 0
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Taseen liitetiedot

15. Aineettomat hyödykkeet

1 000 EUR
Kehittämis‐ 

menot
Aineettomat 

oikeudet Liikearvo

Muut 
pitkävaik. 

menot Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 4 561 587 1 187 188 6 524
Lisäykset 7 842 17 0 5 7 863
Vähennykset ‐1 641 ‐363 ‐296 ‐85 ‐2 385
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2014 10 761 241 891 108 12 002

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2014 ‐627 ‐308 ‐764 ‐75 ‐1 775
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 819 264 149 80 1 312
Tilikauden poisto ‐489 ‐64 ‐178 ‐27 ‐758
Arvonalennukset 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot 31.12.2014 ‐297 ‐107 ‐794 ‐23 ‐1 221

Kirjanpitoarvo 1.1.2014 3 934 280 423 113 4 749
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 10 464 133 98 86 10 781

16. Aineelliset hyödykkeet

1 000 EUR Maa‐alueet Rakennukset
Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 0 0 501 0 501
Lisäykset 0 0 2 0 2
Vähennykset 0 0 ‐323 0 ‐323
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2014 0 0 180 0 180

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2014 0 0 ‐364 0 ‐364
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0 0 283 0 283
Tilikauden poisto 0 0 ‐55 0 ‐55
Arvonalennukset 0 0 0 0 0
Kertyneet poistot 31.12.2014 0 0 ‐136 0 ‐136

Kirjanpitoarvo 1.1.2014 0 0 137 0 137
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 0 0 44 0 44

Mikäli yhtiö epäonnistuisi liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisessa, saattaisi se johtaa aineettomien 
hyödykkeiden alaskirjaukseen.

17. Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä Emoyhtiön  Konsernin 
Kotipaikka  omistusosuus omistusosuus

PMJ testline Oy Lohja, Suomi 100,0 %
Cencorp AB Sollentuna, Ruotsi 100,0 %
LSCorp Clean Energy Private Limited Co.  Addis Ababa, Ethiopia 93,75 %
Savcor Pacific Ltd Hong Kong 100,0 %
Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd. Peking, Kiina 100,0 %
Valo Clean Energy USA Inc.  Canton MI, USA 100,0 %

Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen.

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 014 2013
PMJ testline Oy, sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon 1 1

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 65 628
Keskeneräiset tuotteet 28 106
Valmiit tuotteet/tavarat 1 115
Yhteensä 95 850

19. Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 0 6 221
Yhteensä 0 6 221

20. Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 0 2 109
Lainasaamiset 0 5
Muut saamiset 0 227
Yhteensä 0 2 341

Saamiset muilta
Myyntisaamiset 752 758
Lainasaamiset 103 0
Muut saamiset 301 224
Siirtosaamiset 869 93
Yhteensä 2 025 1 075

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 025 3 416
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23. Pitkäaikainen vieras pääoma 2 014 2013

Velat saman konsernin yrityksille
Pääomalainat 0 0
Lainat saman konsernin yrityksiltä 0 119
Siirtovelat 0 66
Yhteensä 0 185

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

Velat muille
Pääomalainat 0 2 100
Lainat rahoituslaitoksilta 602 616
Yhteensä 602 2 716

Velat muille, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta 1 708 1 245
Yhteensä 1 708 1 245

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 309 4 147

24. Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat saman konsernin yrityksille
Pääomalainat 364 1 980
Joukkovelkakirjalainat 0 0
Vaihtovelkakirjalainat 0 0
Lainat saman konsernin yrityksiltä 1 773 1 400
Ostovelat 106 313
Siirtovelat 411 874
Yhteensä 2 654 4 568

Velat muille
Pääomalainat 2 846 750
Lainat rahoituslaitoksilta 2 269 2 596
Saadut ennakot 0 217
Ostovelat 2 716 3 052
Muut velat 293 298
Siirtovelat 1 872 1 716
Yhteensä 9 996 8 629

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 12 650 13 197

Siirtovelkojen olennaiset erät
EU:lta saadut avustukset tuotekehitysprojekteihin 60 89
Takausprovisiojaksotukset 0 92
Korkojaksotukset 822 994
Henkilöstökulujen jaksotus 440 500
Vuokratakaus tytäryhtiön puolesta 650
Provisiovaraukset 48 34
Hallituspalkkiojaksotus 106 194
Osatuloutusvelat 64 634
Muut siirtovelat 93 53
Yhteensä 2 283 2 591

Siirtosaamisten olennaiset erät 2014 2013
Ostoennakot 0 88
Henkilösivukulujen jaksotus 3 5
Liiketoimintakaupan saatava 640 0
Osatuloutussaamiset 208 0
Liikekumppanuustuen jaksotus 16 0
Yhteensä 867 93

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. 44 032 38 436
Suunnattu anti 0 480
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 44 032 38 916

Kertyneet voittovarat 1.1. ‐41 302 ‐31 768
Tilikauden tulos ‐13 082 ‐9 534
Kertyneet voittovarat 31.12. ‐54 384 ‐41 302

Vapaa oma pääoma yhteensä ‐10 352 ‐2 386

Oma pääoma yhteensä ‐2 020 5 946

Pääomalainat 3 210 4 830
Oma pääoma ja pääomalainat yhteensä 1 189 10 776

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.2014
Kertyneet voittovarat 31.12. 54 384,33 ‐      41 302,06 ‐      
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 44 031,99      38 916,02       
Yhteensä 10 352,35 ‐      2 386,04 ‐        

22. Pakolliset varaukset
Kuluvaraukset 34 1
Takuuvaraukset 110 148
Yhteensä 145 150
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25. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 2 014 2013

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 948 1 245
Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691

Käytetty vientilimiitti 1 307 1 338
Myyntisaamiset vakuutena 91 499
Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 0 17
Myöhemmin erääntyvät 0 1

Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 58 187
Myöhemmin erääntyvät 0 0

Muut vastuusitoumukset
Ennakkomaksujen takaus 518 318
Muut sitoumukset 0 0

Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
Muut takaukset 0 130

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).

Muut takaukset vuonna 2013 sisältävät Pekingin tytäryhtiön puolesta annetun takauksen. Takaus on rauennut vuoden 
2014 aikana.

Cencorp Oyj on Cencorp‐konsernin emoyhtiö.

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.

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

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
allekirjoitukset

Mikkelissä 30. päivänä huhtikuuta 2015

Hannu Savisalo Marjukka Karttunen
hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja

Iikka Savisalo Sauli Kiuru
hallituksen jäsen hallituksen jäsen

toimitusjohtaja

Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 2015

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

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Ernst & Young Oy 
Alvar Aallon katu 5 C 
00100 Helsinki 
Finland 

 Puhelin 0207 280 190 
www.ey.com/fi 
Y-tunnus 2204039-6,  
kotipaikka Helsinki 

Tilintarkastuskertomus 

Cencorp Oyj:n yhtiökokoukselle 
Olemme tilintarkastaneet Cencorp Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. 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. 

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.  
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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 2015 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 kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä 
riskejä. Yhtiön johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes 
pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt 
positiiviseksi. Neuvottelut välirahoituksen järjestämiseksi ovat käynnissä. Yhtiön käyttöpääomavaje on 
merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa 
positiivista kassavirtaa. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää lyhyen- ja pitkän aikavälin rahoitusta 
voi yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. Tilinpäätöksen omaisuuserien arvostus perustuu 
jatkuvuuden olettamaan. Omaisuuseriä saatetaan joutua alaskirjaamaan, mikäli ennusteet eivät toteudu. 

Helsingissä 30. huhtikuuta 2015 

Ernst & Young Oy 
KHT-yhteisö 

Mikko Rytilahti 
KHT

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 

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 Arvopaperi-
markkinayhdistys 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 2015.

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 2014 Cencorpin hallituksen 
kolmesta jäsenestä kaksi 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 

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 

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  
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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 37  kertaa vuonna 2014. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli noin 98 prosenttia. Kunkin 
hallituksen jäsenen osallistumisprosentit on esitetty alla kohdassa hallituksen kokoonpano.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT 

 
Hallitus päätti vuonna 2008 lakkauttaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä 
nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Samaa toimintatapaa jatkettiin 
vuonna 2014.

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 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin neljä jäsentä.

Hannu Savisalo

 – hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009
 – s.1946, DI, teollisuusneuvos
 – Savcor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Savcor Group Ltd:n 

toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 
 – 330.533.522 Cencorp Oyj:n osaketta 31.12.2014 Savcor Group Oy:n kautta, 

133.333.333 Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Group Ltd:n kautta,  39.374.994 
Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Invest BV:een kautta ja vaihtovelkakirjalaina 
I/2010:een liittyviä optioita 8.931.000 kappaletta Savcor Group Oy:n kautta

 – Läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2014: 100% 
 

Marjukka Karttunen

 – hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013
 – s.1967, KM
 – yhteiskuntasuhteisiin ja vaikuttajaviestintään erikoistunut yrittäjä 
 – Turun Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Lähitapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen 

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 toimitusjohtajana. 
 – Lähipiirin omistus 2.498.759 Cencorp Oyj:n osaketta 31.12.2014
 – Läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2014:  97,3%

Sauli Kiuru

 – hallituksen jäsen vuodesta 2014
 – s. 1972, KTM
 – Gaselli Capital Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Siesta Group Oy:n 

toimitusjohtajana
 – Siesta Group Oy:n, BiiSafe Oy:n ja Stata Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 – Aiemmin Kiuru on työskennellyt mm. Barona Group Oy:n talousjohtajana 

sekä hallituksen jäsenenä, tilintarkastajana KPMG:llä ja Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunnan sihteerinä. 

 – Kiurun määräysvallassa oleva Gaselli Capital Oy omistaa 95.000.000 Cencorp 
Oyj:n osaketta

 – Läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2014: 92,6 %
 
 
Iikka Savisalo

 – hallituksen jäsen vuodesta 2009
 – s.1972, BBA (Accounting)
 – Cencorp Oyj:n toimitusjohtaja 
 – 330.533.522 Cencorp Oyj:n osaketta 31.12.2014 Savcor Group Oy:n kautta, 

133.333.333 Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Group Ltd:n kautta,  39.374.994 
Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Invest BV:een kautta , 6.870.645 Cencorp Oyj:n 
osaketta SCI Invest Oy:n kautta ja vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä 
optioita 8.931.000 kappaletta Savcor Group Oy:n kautta

 – Läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2014: 100%
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HALLITUKSEN RIIPPUMATTOMUUSARVIOINTI

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

Vuonna 2014 tehdyn riippumattomuusarvioinnin perusteella Cencorpin hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin 
riippumattomuussuosituksesta.

 – Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia  hallituksen jäseniä olivat Marjukka Karttunen ja Sauli Kiuru
 – 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)
 – 330.533.522 Cencorp Oyj:n osaketta 31.12.2014 Savcor Group Oy:n kautta, 133.333.333 Cencorp Oyj:n osaketta Savcor 

Group Ltd:n kautta ,  39.374.994 Cencorp Oyj:n osaketta Savcor Invest BV:een kautta, 6.870.645 Cencorp Oyj:n osaketta 
SCI Invest Oy:n kautta ja vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä optioita 8.931.000 kappaletta Savcor Group Oy:n kautta

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

 – 421.760 Cencorp Oyj:n osaketta 

Henrikki Pantsar

 – tuotekehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
 – 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.

 – 1.184.200 Cencorp Oyj:n osaketta

Seija Kurki

 – talousjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
 – s. 1963, BBA (Accounting)
 – Seija Kurki on työskennellyt vuodesta 1984 alkaen johtotehtävissä Savcor Group Oy:n taloushallinnossa
 – 300.000 Cencorp Oyj:n osaketta

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 2014 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.

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  168.611 euroa vuonna 2014. 
Toimitusjohtajalla ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Vuonna 2014 muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkana, 
palkkioina ja luontaisetuina yhteensä 510.949 euroa. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu bonusjärjestelmän mukaisia palkkioita 
vuonna 2014.
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HENKILÖSTÖN BONUSJÄRJESTELMÄT

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

Vuoden 2015 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. 

Yhtiöllä oli 31.12.2014 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 31.12.2014 
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. Henkilöstön 
bonusjärjestelmät.

KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA 
RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Kuvaus valvontaympäristöstä

Cencorpin liikeidea

Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy 
sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, 
moduleita sekä modulien avainkomponentteja.

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 strategiasuunnittelu-
prosessissa ja budjetointiprosessissa. Suunnitelmien toteumista ja toimintaympäristön kehitystä seurataan kuukausi-
raportoinnin, 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
 – 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.
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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.

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. Tilintarkastajien palkkiot vuodelta 2014 olivat 150 000 euroa.
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Yhtiötiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Cencorp Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu tiedotetaan myöhemmin.
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