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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
- Uuden luonti käynnistyi 2008  

 
Tilikauden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos kehittyivät 
positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna, kuitenkin yhtiön liiketulos ja nettotulos olivat 
tappiollisia. Yhtiön toiminta oli ollut raskaasti tappiollista vuosina 2006 sekä 2007 ja 
Yhtiön 31.3.2008 raportoima 15  prosentin omavaraisuusaste oli edelleen alhainen. 
 
Edellämainituista taloudellisesti raskaista vuosista johtuen aloitettiin toukokuussa 
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut joiden tavoitteena oli säästää 2,5 miljoonaa 
euroa toiminnallisissa kustannuksissa sekä Suomessa että konsernin ulkomaisissa 
tytäryhtiöissä Ruotsissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Neuvottelut päättyivät 
kesäkuussa ja sen johdosta Suomessa 25 henkilön työsuhde päättyi. Lisäksi Ranskan 
toiminnot siirtyivät paikalliselle jälleenmyyjälle ja Ruotsissa tapahtunut 
tuotekehitystoiminta päätettiin siirtää Suomeen. Yhdysvaltojen toimintaa tarkasteltiin 
kriittisesti. Toiminnan todettiin tervehtyneen kannattavaksi vuosina 2006 ja 2007 tehtyjen 
uudelleenorganisointitoimenpiteiden johdosta ja sitä päätettiin jatkaa konsernin 
tytäryhtiönä.  
 
Liikevaihdon kehitys tilikauden toisella vuosineljänneksellä jatkui positiivisena, mutta 
toiminnallinen tulos oli edelleen tappiollinen. Emoyhtiön oma pääoma per 30.6.2008 jäi 
alle 50 prosenttiin osakepääomasta ja yhtiön hallitus kutsui Osakeyhtiölain 20 luvun 23 
pykälän mukaisesti ylimääräisen yhtiökokouksen koolle lokakuuksi 2008.  
 
Tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä operatiivinen toiminta oli hieman positiivista 
kannattavamman tuotevalikoiman ja tehostuneen toiminnan ansiosta. Katsauskauden  
tulos oli kuitenkin edelleen tappiollinen.  
 
Vielä lokakuussa 2008 yhtiö sai merkittävän määrän uusia tilauksia, mutta marraskuussa 
ja joulukuussa yhtiön saamien uusien tilausten määrä alkoi laskea voimakkaasti. Lasku 
on jatkunut myös kuluvan tilikauden alussa.  
 
Yhtiön liikevaihto pysyi suunniteltua alhaisempana vuoden viimeisellä neljänneksellä ja 
katsauskauden tulos oli negatiivinen.  
 
Cencorp Oyj:n kassatilanne oli tilikauden alussa kohtuullinen ja yhtiö pystyi lyhentämään 
lainojaan suunnitellusti. Toisella vuosipuoliskolla rahoitustilanne huononi  liikevaihdon 
laskun takia ja lainojen lyhennyksiä jouduttiin siirtämään. Tästä huolimatta yhtiö pystyi 
suorittamaan täysimääräisesti lainojen lyhennyserät, vaikkakin alkuperäisestä  
aikataulusta myöhässä pääosin myyntisaamisten hyvän kierron ansiosta.  
 
Yhtiön omistusrakenteen merkittävä muuttuminen alkoi tilikaudella 2008. Yhtiön hallitus 
tutki vaihtoehtoja yhtiön taloudellisen aseman ja rahoitustilanteen parantamiseksi. 
Hallitus päätyi käymään rahoitusneuvotteluja yhtiön päärahoittajan Sampo Pankki Oyj:n 
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sekä Savcor Group Ltd Oy:n kanssa. Neuvottelujen seurauksena Cencorp Oyj, Sampo 
Pankki Oyj  ja Savcor Group Ltd Oy allekirjoittivat 28.11.2008 ehdollista 
rahoitusjärjestelyä koskevan sopimuksen, jota päätettiin lähteä toteuttamaan 
ylimääräisessä yhtiökokouksen päätöksellä joulukuussa 2008. Tällöin yhtiö sai myös 
uuden hallituksen sekä toimitusjohtajan.  
 
Savcor Group Ltd Oy käynnisti ripeästi käytännön omistusjärjestelyt hankkimalla 11,3 
prosentin omistuksen Cencorp Oyj:stä. Joulukuussa 2008 Sampo Pankki Oyj konvertoi 
2,7 milj.euron vaihdettavan pääomalainan yhtiön osakepääomaksi parantaen näin yhtiön 
omavaraisuusastetta. Vuoden 2009 alun aikana rahoitus- ja yritysjärjestely on edennyt 
suunnitellulla tavalla, jonka seurauksena Cencorp Oyj:n uusi taloudellinen perusta 
mahdollistaa yhtiön määrätietoisen kehittämisen entistä kilpailukykyisemmäksi 
markkinoilla.  
 
Savcor Alfa Oy:n tullessa Cencorp Oyj:n kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi, voidaan 
aloittaa ennakoitujen synergiaetujen toteuttaminen. 
  
Kulunut vuosi on ollut vaativa kaikille sidosryhmillemme monien muutosten ja vaikean 
taloudellisen tilanteen takia. Haluan kiittää kaikkia siitä tuesta, jota Cencorp Oyj on 
saanut sekä asiakkailtamme, toimittajiltamme, henkilöstöltämme, omistajiltamme  että 
muilta sidosryhmiltämme.  
 
Cencorpin tulevaisuus ja kilpailuasema ovat haasteelliset, mutta lähtökohdat entistä 
tasavertaisemmat kilpailijoihin nähden. Yhtiön menestymiselle  tuotantoautomaatio-
ratkaisujen ja asiakasarvon tuottajana on rakennettu olosuhteisiin nähden aiempaa 
paremmat lähtökohdat. Tästä eteenpäin on operatiivisen toiminnan kehittämisen vuoro, 
joka onnistuessan tuottaa myös taloudellista tulosta.   
 
 
Lohjalla 31.3.2009 
 
Hannu Timmerbacka 
Toimitusjohtaja 
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HALLITUKSEN  TOIMINTAKERTOMUS    
 
 
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys 
 
Liikevaihto oli 15,6 milj.euroa (tilivuonna 2007 20,3 milj.euroa). Liiketulos oli -2,2 
milj.euroa  (vuonna 2007 -1,1 milj.euroa). Keväällä 2008 aloitetuilla 
tehostamistoimenpiteillä saavutetaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt 
kiinteissä- ja operatiivisissakustannuksissa. Näiden positiivinen  tulosvaikutus alkoi  
vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä ja toteutuu  kokonaisuudessaan vuonna 
2009. Uudelleenjärjestelyjen johdosta Cencorp Oyj kirjasi kertaluonteisia  kustannuksia 
vuoden 2008 toiselle neljännekselle yhteensä 0,9 miljoonaa euroa sisältäen  Ranskan ja 
Ruotsin tytäryhtiöiden toiminnan lopettamiseen liittyvät kustannukset. 
 
Konsernin Nettorahoituskulut olivat 2,4 milj.euroa (2,8 milj.euroa).  
Nettorahoituskustannuksiin sisältyi 1,5 milj.euron IFRS stardardin mukainen 
kertaluonteinen kulukirjaus, joka liittyi joulukuussa 2008 tehtyyn vaihtovelkakirjalainan 
ehtojen uudelleenjärjestelyyn. Vastaava kulu vuonna 2007 oli 1,5 milj. euroa. 
 
Katsauskauden tulos ennen veroja oli -4,6 milj.euroa (tilivuonna 2007 -3,9 milj. euroa) ja 
tilikauden tulos oli -4,6 milj.euroa (vuonna 2007 -4,0 milj.euroa). Osakekohtainen tulos 
(laimennettu) oli -0,15  euroa (vuonna 2007 -0,12  euroa).  
 
Cencorp konsernin liikevaihto tuli kokonaan  automaatio- ja 
testausliiketoimintasegmenistä. Cencorp Oyj:n tytäryhtiöön, Singulase Oy:öön, eriytetty 
laserliiketoiminta ei tuottanut vuoden 2008 aikana liikevaihtoa. Automaatio- ja 
testausliiketoiminnan liiketulos oli –1,6 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), tulos ennen veroja ja 
tilikauden tulos olivat molemmat –4,0 milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Laserliiketoiminnan 
liiketulos, tulos ennen veroja sekä tilikauden tulos olivat –0,6 (-0,2) milj. euroa.  
 
Cencorp on päättänyt siirtyä yhteen liiketoimintasegementtiin 1.1.2009 alkaen, koska 
liiketoiminnan johtaminen perustuu myös meneillään olevan yritys- ja rahoitusjärjestelyn 
toteutumisen jälkeen yhteen liiketoimintakokonaisuuteen. 
 
Cencorpin liikevaihto maantieteellisesti jakaantui  vuonna 2008 seuraavasti: Eurooppa 
57 prosenttia (54 %), Amerikka 28 prosenttia (17 %) sekä Aasia ja Australia 15 
prosenttia (29 %). 
 
 
Tase ja rahoitus 
 
Konsernin omavaraisuusaste nousi 16,4  prosenttiin (2007 13,7%). Oman pääoman 
tuottoprosentti oli     -212,3 % (2007 -238,2 %). Osakekohtaiset tunnusluvut  viideltä 
vuodelta on esitetty tilinpäätöksessä. Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 
11,9 milj. euroa (2007 17,5 milj. euroa).  
 
Yhtiön kassavirta investointien jälkeen oli +1,6 milj.euroa (vuonna 2007 -1,0 milj. euroa). 
Bruttoinvestoinnit olivat 0,2 milj.euroa (vuonna 2007 0,3 milj.euroa) ja olivat pääosin 
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tuotekehitysinvestointeja. Korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 6,8 milj. 
euroa (vuonna 2007 10,8 milj. euroa). Myyntisaamiset pienenivät 3,0 milj. euroon (2007 
6,4 milj. euroa) ja vaihto-omaisuus pieneni 3,5 milj. euroon (2007 4,3 milj. euroa).  
 
Cencorp Oyj:n hallitus sai 30.3.2008 tiedoksi yhtiön tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 
1.1. - 31.12.2007. Tilintarkastuskertomus sisälsi seuraavan maininnan koskien yhtiön 
tasetta: ”Emoyhtiön taseeseen sisältyy saamisia tappiollisilta tytäryhtiöiltä 3,2 milj. euroa. 
Kuten toimintakertomuksessa on todettu, näiden takaisinmaksu on riippuvainen 
tytäryhtiöiden tulevaisuuden tuloksentekokyvystä. Emoyhtiön taseessa on 
pitkävaikutteisissa menoissa esitetty liikearvoa yhteensä 1,2 milj. euroa ja vastaava 
liikearvo on konsernitaseessa yhteensä 2,0 milj. euroa. Emoyhtiön ja 
konsernitilinpäätöksen taseissa esiintyy keskeneräisiä tuotekehityshankkeita yhteensä 
1,3 milj. euroa. Kuten tilinpäätöksen liitetiedoissa on todettu, näiden tase-erien arvostus 
on riippuvainen yhtiön tulevasta tuloskehityksestä.” 
 
Vieraasta pääomasta korotonta oli 3,0 milj. euroa (vuonna 2007 3,7 milj. euroa) ja 
korollista  6,9 milj. euroa (vuonna 2007 11,0 milj. euroa). 
 
Yhtiön kassatilanne oli tilikauden alussa kohtuullinen ja yhtiö pystyi lyhentämään 
lainojaan suunnitellusti. Toisella vuosipuoliskolla tilanne huononi  liikevaihdon 
pienemisen takia ja lainojen lyhennyksiä jouduttiin siirtämään .Tästä huolimatta yhtiö 
pystyi suorittamaan täysimääräisesti lainojen lyhennyserät, vaikkakin alkuperäisestä  
aikataulusta myöhässä. Joulukuussa 2008 tehty 2,7 milj.euron vaihdettavan 
pääomalainan konvertointi paransi yhtiön omavaraisuusastetta nostaen sen 16,4 
prosenttiin edellisen vuoden 13,7 prosentista. Tällä ei ollut kassavirtavaikutusta.  
 
Yhtiön omistusrakenne on muuttumassa merkittävästi, mikäli Savcor Group Ltd Oy:n 
kanssa meneillään oleva yritysjärjestely (jäljempänä Kokonaisjärjestely) toteutuu. 
Kokonaisjärjestelyn seurauksena yhtiön  suurimmaksi omistajaksi yli 50 % 
omistusosuudella on nousemassa Savcor Group Ltd Oy. 
 
Yhtiön Sampo Pankilta olevat  3,5 milj.euron lyhytaikaisten rahoituslimiittien 
voimassaoloaikaa on jatkettu 30.4.2009 asti. Mikäli suunniteltu Kokonaisjärjestely 
toteutuu, niin myös Sampo Pankilta olevia yhtiön 3,5 milj.euron lyhytaikaisia 
rahoituslimiittejä jatketaan 2 vuotta osana järjestelyä. 
 
Suunniteltuun Kokonaisjärjestelyyn liittyy myös Sampo Pankilta olevan 3,6 milj. 
pitkäaikaisen lainan konvertointi yhtiön osakkeiksi. Tähän lainaan liittyvä 0,3 milj.euron 
lyhennys erääntyi sopimuksen mukaan maksettavaksi 1.2.2009, mutta sen ollessa osa 
suunniteltua Kokonaisjärjestelyä, niin myös tämä lyhennyserä on siirretty 30.4.2009 asti. 
Tämän konvertoinnin jälkeen yhtiölle jää ainoastaan Lohjan kaupungin 
kiinteistöjärjestelyyn liittyvä 0,8 milj.euron lainajärjestely, joka lyhennetään kuukausittain 
ja jonka viimeinen lyhennyserä on huhtikuussa 2013. 
 
Yhtiön lyhytaikainen rahoitus on perustunut myyntisaamisten luotottamiseen. Kun uusien 
tilausten saaminen on vähentynyt merkittävästi tilikauden viimeisellä vuosineljänneksellä 
ja tilauskannan ollessa edelleen erittäin alhainen Yhtiö suuntasi 3.2.2009  Savcor Group 
LTD Oy:lle 0,8 milj. euron annin yhtiön akuutin rahoitustarpeen täyttämiseksi sekä sekä 
merkitsi samalla 0,2 milj. euron lainan  Savcor Group Ltd Oy:ltä, joiden suoritus yhtiölle 
tapahtui 5.2.2009.  
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Asiakkaat ja yhteistyösopimukset  
 
Cencorp toimii telekommunikaatio-, teollisuuselektroniikka-, liikenneväline-elektroniikka 
sovellusaloilla tarjoten tuotantoautomaatiosoluja, testausratkaisuja, lasersovelluksia ja 
näistä muodostuvia toimituskokonaisuuksia sekä huolto- ja muuta teknistä palvelua 
näihin liittyen. Yhtiö keskittyy markkina-alueina Pohjoismaihin ja muuhun Eurooppaan, 
Pohjois-Amerikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Kilpailijoihinsa verrattuna 
Yhtiö tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkailleen kohdemarkkinoiden tarpeisiin tarkasti 
kohdennetulla tuotekehityksellä ja operatiiviseen toimintaan tehtyjen 
kehitystoimenpiteiden seurauksena.  
 
 
Markkinatilanne 
 
Globaali kysyntä Yhtiön valmistamien tuotteiden kaltaisille investointihyödykkeille on 
vähentynyt voimakkaasti  finanssi- ja reaalitalouden kriisin takia vuoden 2008 ja 
alkuvuoden 2009 aikana. Nykyinen maailmantaloudellinen tilanne huomioiden on 
mahdollista, että kysyntä niin sanotuille vakiotuotteille säilyy poikkeuksellisen alhaisena 
pitkään. On myös mahdollista, että kysyntä vähenee pysyvästi. Yhtiön asiakaskunnalla 
on kuitenkin tarpeita kehittää oman tuotantonsa tehokkuutta ja valmistusmenetelmiä, 
minkä johdosta kysyntä voi kääntyä nousuun. Investointien uudelleenkäynnistyessä 
kysynnän luonteen tai sisällön voidaan olettaa muuttuvan kokonaisvaltaisten ratkaisujen 
ja palvelujen suuntaan. Yhtiön tavoitteena onkin säilyttää ja vahvistaa kilpailukykyään 
siten, että se pystyy vastaamaan hyvin kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen 
kysyntään. 
 
 
Kilpailutilanne 
 
Yhtiön taloudellinen kilpailukyky (liikevaihto henkilöä kohden ja tulos henkilöä kohden) 
on yleisillä mittareilla arvioituna heikentynyt, johtuen liiketoiminnan aktiviteetin nopeasta 
laskusta. Euron ja Yhdysvaltain dollarin kurssikehitys vahvistaa hieman Yhtiön 
kilpailukykyä Pohjois-Amerikassa ja muissa dollarikaupan maissa suhteessa muihin ei-
eurooppalaisiin kilpailijoihin. Kokonaiskysynnän pudotessa rajusti, kasvaa paine Yhtiön 
tuotteiden ja palveluiden hintojen alentamiseen ja toisaalta tuotteiden teknisten 
ominaisuuksien ja niiden valmistettavuuden parantamiseen. Keskipitkällä aikavälillä 
parhaisiin innovaatioihin pystyvät yhtiöt tulevat menestymään parhaiten ja siksi Yhtiö 
panostaa jo 2009 voimakkasti uusiin tuotteisiin.. 
 
 
Tutkimus ja kehitys 
 
Konsernissa merkittävä laserliiketoiminnan kehittämiseen liittyneen 
tuotekehityshankkeen poistot aloitettiin suunnitellun mukaisesti 1.7.2008. Cencorpin 
ollessa osana Savcor Groupin kanssa tehtävää Kokonaisjärjestelyä, yhtiö arvio 
uudestaan laserliiketoiminnan painopistettä ja päätti kirjata alas laserjuotokseen liittyvän 
0,2 milj.euron aktivoidun tuotekehityshankkeen.   
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Cencorpin tutkimus- ja kehitysmenot olivat päättyneenä vuonna 3,2 % liikevaihdosta (4,4 
%) eli 0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa eli 4,4 %).  
 
 
Henkilöstö 
 
Cencorp Oyj:n hallitus päätti 13.5.2008 osana yhtiön tuottavuuden, kulurakenteen ja 
asiakaspalvelun parantamishanketta selvittää mahdollisuuksia uudelleenjärjestelyihin 
Lohjan ja Salon toimipisteissä, Singulase Oy:ssä sekä ulkomaisissa tytäryhtiöissä.                                        
 
Toimintojen sopeuttamiseksi Cencorp Oyj käynnisti Lohjan ja Salon toimipisteissä, 
Singulase Oy:ssä sekä Cencorpin Ruotsin toimipisteessä yhteistoimintaneuvottelut, jotka 
perustuivat tuotannollisiin ja taloudellisiin  sekä toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviin 
syihin. Neuvottelut koskivat Cencorp Oyj:n ja Singulase Oy:n koko henkilökuntaa 
Suomessa ja Ruotsissa.   
 
Yhteistoimintaneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos, jonka mukaan Suomen 
toimipisteiden henkilökunta väheni  yhteensä 25 henkilöllä. Vähennykset toteutettiin 
pääosin irtisanomisilla. Cencorp Oyj:n Ranskan tytäryhtiö lopetti toimintansa 30.9.2008 
mennessä ja Ranskan liiketoiminta ulkoistettiin paikallisille jakelijoille samassa  
yhteydessä. Cencorp Oyj:n Ruotsin tytäryhtiö lopetti toimintansa 31.12.2008 ja siellä 
tapahtunut tuotekehitystoiminta on siirretty Cencorp Oyj:n Salon toimipisteeseen.  
 
Edellä mainitun lisäksi Cencorp Oyj selvitti eri vaihtoehtoja Amerikan  liiketoimintojen 
saamiseksi kannattavaksi ja päätti jatkaa toimintaa oman tytäryhtiön kautta.  
 
Cencorp Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Jouni Suutarinen sopivat 13.5.2008  yhteistyön 
päättymisestä. Vt. toimitusjohtajaksi nimitettiiin 13.5.2008 alkaen yhtiön 
testauslaiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Hannu Seppälä. Vt. toimitusjohtaja Hannu 
Seppälä vei lävitse hänelle toukokuussa 2008 tehtäväksi annetun vaativan yhtiön 
toimintojen tehostamisohjelman menestyksekkäästi. Yhtiön hallitus ja Hannu Seppälä 
sopivat 27.6.2008, että Seppälä keskittyy jatkossa vastaamaan yhtiön testauslaite- ja 
laserliiketoiminnasta. Vt. toimitusjohtajaksi nimitettiin oman toimensa ohessa 27.6.2008 
alkaen yhtiön talousjohtaja Jarmo Kanervo. 
 
Cencorp Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 22.12.2008 valitsema hallitus nimitti Hannu 
Timmerbackan (s. 1950) yhtiön toimitusjohtajaksi 22.12.2008 alkaen.  Hannu 
Timmerbacka toimii myös Cencorp Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana.  
 
Hannu Timmerbackalla on pitkäaikaista kokemusta myynnin ja markkinoinnin 
kehittämisestä sekä rakennejärjestelyistä kansainvälisissä suomalaisissa yrityksissä. 
Timmerbacka on viimeksi toiminut Sasken Finland Oy:n ja Botnia Hightech Oy:n 
toimitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut eri johtotehtävissä mm. Rocla Robotrucks 
Oy:ssä, Metso Automation Oy:ssä ja Valmet Automation Oy:ssä.  
 
Tilikauden päättyessä Cencorp Oyj:n hallituksen muodostivat puheenjohtaja, 
teollisuusneuvos Matti Paasila, varapuheenjohtaja Hannu Timmerbacka ja jäsenenä 
insinööri Markku Jokela. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Hannu 
Timmerbacka, Jarmo Kanervo (talous ja hallinto), Sami Lahokoski (tuotanto, Lohja), Arto 
Timonen (myynti ja markkinointi), Hannu Seppälä (testaus- ja laserliiketoiminta) ja Ville 
Parpola (laki- ja henkilöstö). 
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Vuonna 2008 Cencorpilla oli palveluksessaan keskimäärin 119 (134) henkilöä. Kauden 
lopussa työntekijöitä oli 101 (133). Konsernin henkilöstöstä työskenteli tilikauden lopussa 
Suomessa 89 (115) eli 88 % (86 %) ja ulkomailla 12 (18) eli 12 % (14 %). Kesäkuussa 
2008 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena sekä Ruotsin ja Ranskan 
toimintojen uudelleenjärjestelyn tuloksena konsernin henkilöstön määrä pieneni 30 
henkilöllä. Maksetut palkat ja palkkiot olivat katsauskaudella  5,0 milj. euroa (vuonna 
2007 5,1 milj. euroa). 
 
 
Strategiset riskit 
 
Cencorpin keskeiset riskit liittyvät yleiseen toimialan kehitykseen ja tuotteiden riittävän 
kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Kilpailukykyä pyritään ylläpitämään ja edelleen kehittämään 
sekä tuotekehityksen, että operatiivisen toiminnan kehittämisen ja tehostamisen kautta. 
 
Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät riskit kohdistuvat pääasiassa uusien tuotteiden tai 
tuoteplatformien kehitysprojektien ja lopputuotteiden markkinoilletuonnin ajoitusten 
onnistumisiin. Tätä riskiä pyritään minimoimaan tiivillä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa, 
kun uusia tuotteita tai tuotealustoja kehitetään. Myös toimittajayhteistyötä pyritään 
jatkuvasti kehittämään ja laitteiden valmistuksessa käytetään vain tunnettujen globaalien 
valmistajien hyväksi koettuja komponentteja.   
 
Cencorp käyttää tuotekehitysprojektien läpiviennissä 5-vaiheista mallia, jossa uuden 
tuotteen tai tuotealustan kehitysprojektin käynnistäminen edellyttää riittävän kaupallisen 
potentiaalin varmistamisen. Tämä ns. ”Stage-Gate” mallin avulla pyritään  varmistamaan 
tuotekehitysresurssien mahdollisimman optimaalinen käyttö.  
 
 
Operatiiviset riskit 
 
Johtuen toimialan voimakkaasta syklisyydestä ja tilaus-toimitusprosessien 
nopeutumisesta, Cencorp pyrkii valmistamaan tuotteet käyttäen mahdollisimman paljon 
yhtenäisiä osia eri tuotteista. Tuotealusta –ajattelulla pyritään minimoimaan 
epäkuranttien komponenttien ostoihin liittyvät riskit.  
 
Kriittisten komponenttien tai osatoimittajien riskiä pyritään minimoimaan hakemalla aina 
vähintään kaksi toimittajaa. Jos kyseessä on uudentyyppisen teknologian 
kehittämishanke, kuten laser -teknologia, kahden varteenotettavan toimittajan 
löytyminen hankkeen alkuvaiheessa on lähes mahdotonta, mutta tällöin seurataan 
aktiivisesti muiden toimijoiden kehitystyötä ja tilanteeseen reagoidaan tarvittaessa. 
 
Asiakkaille toimitettavien tuotantolaitteiden osalta riskejä pyritään minimoimaan 
sopimusteitse niin, että lähtökohtaisesti Cencorp ei vastaa mistään tuotantolaitteen 
asiakkaalle aiheuttamista välillisistä vahingoista. Kaikki toimitettavat laitteet 
suunnitellaan ja valmistetaan vallitsevien CE tai UL – direktiivien mukaisesti. 
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Vahinkoriskit 
 
Cencorpin asiakkaista merkittävä osa on Suomen ulkopuolella. Myytävät tuotteet 
kuljetetaan asiakkaille pääasiassa lentorahtina. Tuotteita kuljetetaan ulkomaille myös 
erilaisiin messutapahtumiin. Cencorpin suunnittelemat ja valmistamat laitteet on 
vahinkovakuutettu kuljetusvaurioiden ja muun vahingoittumisen varalta  täyteen 
arvoonsa. Yhtiön hallinnoimat kiinteistöt ja irtaimisto on asianmukaisesti vakuutettu. 
Myös tuotevastuu- ja keskeytysvakuutusasiat on huomioitu yhtiön vakuutuspolitiikassa.  
 
 
Henkilöstöriskit 
 
Kilpailu osaavista ihmisistä on jatkuvaa. Yrityksen kilpailukyvystä merkittävä osa syntyy 
motivoituneen henkilöstön kautta. Henkilöstön vaihtuvuus Cencorpilla on ollut 
normaalilla tasolla.  Nykyisellä henkilöstömäärällä yhtiön toimintojen menestyksekäs 
toteuttaminen on riippuvainen osaavan henkilöstön pysymisestä yhtiön palveluksessa. Ei 
kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että yhtiön henkilökunta pysyy tulevaisuudessa 
yhtiön palveluksessa, ja että yhtiö pystyy tulevaisuudessa rekrytoimaan osaavia 
työntekijöitä palvelukseensa. 
 
Yhtiössä on käyty tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia useita 
yhteistoimintaneuvotteluita 2000-luvulla, joiden johdosta yhtiön henkilökuntaa on 
irtisanottu ja lomautettu. Yhtiössä on paraikaa käynnissä henkilöstön lomautukset. 
Lomautukset on pyritty järjestämään siten, että yhtiön toimitus- ja toimintakyky pystytään 
säilyttämään. Lomautettu henkilö voi kuitenkin halutessaan irtisanoutua yhtiön 
palveluksesta lähtökohtaisesti ilman irtisanomisaikaa. 
 
 
Rahoitukselliset riskit 
 
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 liiketoimintojen johdon kanssa. Konsernin talousosasto tunnistaa, 
arvioi ja hankkii tarvittavat instrumentit riskeiltä suojautumiseen läheisessä yhteistyössä 
operatiivisten yksiköiden kanssa. Suojaustransaktiot toteutetaan konsernin johdon 
hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö ei ole suojannut valuutta-eikä 
korkoriskiään. 
 
 
Maksuvalmiusriski 
 
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. Konsernin rahoitusasema oli vakiintunut tilikauden ensimmäisen 
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puolivuoden aikana. Yhtiön velkaantumisasteen  ollessa korkea ja liikevaihdon jäädessä 
pieneksi toisen vuosipuoliskon alussa yhtiön rahoitusasema heikkeni huomattavasti.  
Yhtiö sai Sampo Pankilta luvan siirtää 1.8.2008 erääntyneen 0,3 miljoonan euron 
lainanlyhennyksen maksettavaksi 1.11.2008.  
 
Yhtiö ei ole pystynyt täyttämään rahoittajan asettamia lainaehtoihin liittyviä kovenantteja. 
Yhtiö on 30.1.2009 sopinut Sampo Pankin kanssa, että sen lyhytaikaiset rahoituslimiitit 
(3,5 miljoonaa euroa) jatkuvat entisellään 30.4.2009 saakka. Yritysjärjestelyn 
toteutuessa kyseisiä rahoituslimiittejä jatketaan edelleen kaksi (2) vuotta, ja tämän 
lisäksi Sampo Pankki alentaa Yhtiön maksamaa lainamarginaalia kuudesta (6) 
prosentista puoleen (0,5) prosenttiin. Lisäksi rahoituslimiitteihin liittyvät kovenantit on 
sovittu neuvoteltavan uusiksi.  
 
Yhtiön maksuvalmiuden hoitaminen edellyttää riittävää liiketoimintavolyymia. 
 
Yritysjärjestelyn yhteydessä Cencorpin taseen velka lisääntyy noin 2,0 miljoonalla 
eurolla ja kyseinen velka erääntyy kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua 
Yritysjärjestelyn voimaan tulosta. Emoyhtiön velkataakka on pienentynyt Sampo Pankin 
konvertoitua 2,7 miljoonan euron pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan Cencorpin 
osakkeiksi. Kokonaisjärjestelyn yhteydessä Yhtiö suuntaa Sampo Pankille osakeannin, 
jossa Sampo Pankki konvertoi Yhtiöltä olevan noin 3,6 miljoonan euron pitkäaikaisen 
lainan Yhtiön osakkeiksi. 
 
 
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 merkittävin valuutta on 
USD. Valuuttakurssiriskit syntyvät ostoista ja myynneistä muulla kuin konsernin 
toimintavaluutalla, valuuttamääräisistä myyntisaamisista ja ostoveloista ja 
nettoinvestoinneista ulkomaisiin tytäryrityksiin. 
 
Cencorpin kannalta merkittävin vieras valuutta on Yhdysvaltojen dollari (USD). Myynti- ja 
laskutusvaluuttana käytetään ensisijaisesti euroja. Tilikauden 2008 aikana USD:n osuus 
Yhtiön kokonaismyynnistä oli kolmekymmentä (30) prosenttia. Muiden valuuttojen osuus 
oli noin yksi (1) prosentti. 
 
Cencorpilla on tytäryhtiöissään ulkomaisia nettoinvestointeja ja se on siten altistunut 
riskeille, jotka syntyvät, kun sen yhdysvaltalaisen tytäryhtiön USD:ssä olevat investoinnit 
muunnetaan Cencorp-konsernin emoyhtiön raportointivaluutaksi, euroksi. Yhtiö ei ole 
suojannut ulkomaisiin konserniyhtiöihin tehtyjä nettovelkoja eikä valuuttapositiotaan. 
 
 
Korkoriski 
 
Konsernin tulot sekä operatiiviset kassavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia 
markkinakorkojen vaihteluista. Konserni on altistunut käyvän arvon korkoriskille 
(kiinteäkorkoiset velat) ja rahavirran korkoriskille (vaihtuvakorkoiset velat) lähinnä 
velkojen korkojen osalta. Riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti vähintään 10 % 
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luottokannasta tulee olla kiinteäkorkoista ja lainasalkun keskimääräisen duraation tulee 
olla välillä 3 - 6 vuotta.  
 
Joulukuussa 2008 Sampo Pankki konvertoi 2,7 miljoonan euron pääomaehtoisen 
vaihtovelkakirjalainan Yhtiön osakkeiksi. Ehdollisen rahoitusjärjestelyn toteutuessa 
Yhtiön lainapositio muuttuu siten, että Sampo Pankilta oleva 3,6 miljoonan euron 
pitkäaikainen laina konvertoidaan Cencorpin osakkeiksi. Nämä huomioiden Yhtiön 
pitkäaikaiseksi lainaksi jäivät per 31.12.2008 Lohjan kaupungilta oleva 0,6 miljoonan 
euron kiinteistöjärjestelyyn liittyvä laina, joka maksetaan pois huhtikuuhun 2013 
mennessä. Yhtiön sijoitukset markkinahintaisiin osakkeisiin ja muihin instrumentteihin 
ovat vähäisiä, minkä vuoksi Yhtiön sijoitustoiminnan markkinariski on erittäin pieni. 
Yhtiön rahoitusaseman ollessa heikko, Yhtiön efektiiviset korkokustannukset olivat 
vuonna 2008 yli 9 prosenttia.  
 
Cencorp ja Savcor allekirjoittivat 3.2.2009 ehdollisen kauppakirjan, jonka mukan 
Cencorp hankkii Savcor Alfa Oy:n koko osakekannan. Kauppa lisää Yhtiön pitkäaikaisia 
korollisia lainoja noin 2,0 miljoonalla eurolla. Samalla Savcor on antanut Cencorpille 0,2 
miljoonaa euroa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta markkinakäytännön mukaisilla 
ehdoilla. 
 
 
Luottoriski 
 
Konsernilla ei ole merkittäviä konsernin ulkopuolisia saatavien luottoriskikertymiä laajan 
ja maantieteellisesti eri alueille jakaantuneen asiakaskuntansa ansiosta ja se luotottaa 
vain sellaisia yrityksiä, joilla on hyvät luottotiedot. Konsernin emoyhtiö kirjasi alas 
tilikaudella 1,1 milj. euron pääomalainasaatavan tytäryhtiöltä Singulase Oy:ltä sekä 0,1 
milj.euron saamisen Ruotsin tytäryhtiöltään. Konsernin emoyhtiöllä on konsernin sisäisiä 
myyntisaatavia ja lainasaamisia USA:n tytäryhtiöltä yhteensä 1,5 milj euroa, jonka  
takaisinmaksu on riippuvainen tytäryhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvystä.  
 
 
Konsernirakenteen muutokset 
 
Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Operatiivisen toimintansa 
lopettivat tilikauden aikana Ranskan ja Ruotsin tytäryhtiöt. 
 
 
Osakepääoma, osakekurssin kehitys ja omistuksen muutokset 
 
Cencorp Oyj:n osakepääoma 31.12.2008 oli  3.425.000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 
 54.873.722. Yhtiöllä on käytössä yksi osakesarja ja kukin osake tuottaa 
yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden äänen. Lisäksi yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 
käytössä kolme osakkeisiin oikeuttavaa arvopaperisarjaa. Arvopaperisarjat ovat vuoden 
2004 A ja B henkilöstöoptiot, vuoden 2006 A, B ja C henkilöstöoptiot sekä vuoden 2007 
A optio-oikeudet, jotka ovat Sampo Pankki Oyj:n hallussa. Optioita on käsitelty 
tarkemmin kohdassa optio-oikeudet. 
  
Tilikauden aikana osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 14 488 490  osaketta 
arvoltaan 0,7 milj. euroa (vuonna 2007 15 224 169  kpl ja 5,3 milj. euroa). Kauden ylin 
kurssinoteraaus oli 0,25 euroa ja alin 0,09 euroa. Tilikauden keskikurssi oli 0,13 euroa ja 
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kauden viimeisen pörssipäivän (31.12.2008) noteeraus oli 0,10 euroa. Yhtiön 
osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 5,5 milj. euroa. 
 
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 5.172 osakkeenomistajaa. Kymmenen 
suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2008 yhteensä 64,6 prosenttia yhtiön 
osakkeista ja äänistä. Suurin osakkeenomistaja joulukuussa 2008 tapahtuneen 
vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin jälkeen oli Sampo Pankki Oyj, joka omisti 19,9 % 
yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön perustajalla, entisellä toimitusjohtajalla ja  nykyisellä 
hallituksen jäsenellä Markku Jokelalla oli 15,3 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Savcor 
Group Ltd Oy nousi tilikauden lopussa kolmanneksi suurimmaksi osakkeenomistajaksi, 
jolloin Savcor Group Ltd Oy:llä oli 9,7 % yhtiön osakkeista ja äänistä.  
 
Hallituksen jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2008 yhteensä 
10.114.897 osaketta, mikä oli 18,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön 
toimitusjohtaja Hannu Timmerbacka ei omistanut yhtiön osakkeita vuoden lopussa. 
Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä 31.12.2008 oli 184.231  
kappaletta eli 0,3 prosenttia osake- ja äänimäärästä. Cencorp Oyj:n hallussa ei ollut 
tilikauden päättyessä yhtiön omia osakkeita. 
 
Cencorp Oyj osti 21.11.2006 elektroniikan testauslaitteiden tuotekehitykseen ja 
protolaitevalmistukseen erikoistuneen salolaisen TMD -Test Mechanic & Design Oy:n 
osakekannan. Myyjänä kaupassa on TMD:n henkilökunta. Kauppahinta jakautui 120.000 
euron käteisosuuteen ja Cencorp Oyj:n testauslaiteliiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen 
kehitykseen sidottuun mahdolliseen lisäkauppahintaan. Mahdollinen lisäkauppahinta  
olisi maksettu Cencorp Oyj:n osakkeilla vuonna 2009. Lisäkauppahinnan 
enimmäismäärä olisi ollut 1.000.000 kappaletta Cencorp Oyj:n uusia osakkeita.  
Lisäkauppahintaa ei syntynyt 31.12.2008  mennessä. 
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Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2008
Osakkeita/ääniä %

1. Sampo Pankki Oyj 10 908 847 19,88
2. Jokela Markku 8 407 757 15,32
3. Savcor Group Ltd Oy 5 311 213 9,68
4. Tilitoimisto Capital Oy 3 851 275 7,02
5. Etra-Invest Oy Ab 3 370 000 6,14
6. FT Capital Oy 1 707 140 3,11
7. FIM Pankki Oy 615 914 1,12
8. Trobe Oy 550 000 1,00
9. Uimonen Juha Eerik 400 000 0,73
10. Sinkkonen Raija 352 500 0,64

Hallintarekisteröity 72 711 0,13
Muut yhteensä 19 326 365 35,22

Kaikki yhteensä 54 873 722 100,00

Omistusjakauma 31.12.2008

Omistuksia % Osakkeita/ääniä %
1-500 2 479 47,93 551 114 1,00
501-1000 830 16,05 715 784 1,30
1001-10000 1 513 29,25 5 698 058 10,38
10001-999 999 999 999 350 6,77 47 638 766 86,82
Yhteistilillä 270 000 0,49
Odotusluettelolla yhteensä 0 0,00
Kaikki yhteensä 5 172 100,00 54 873 722 100,00

Omistajat omistajaryhmittäin 31.12.2008

Omistuksia % Osakkeita/ääniä %
Yritykset 236 4,56 18 130 801 33,04
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,12 10 918 847 19,90
Kotitaloudet 4 888 94,51 25 317 242 46,14
Ulkomaat 33 0,64 184 231 0,34
Julkisyhteisöt 1 0,02 32 400 0,06
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8 0,15 20 201 0,04
Odotusluettelolla yhteensä 0 0,00
Yhteistilillä 270 000 0,49
Kaikki yhteensä 5 172 100,00 54 873 722 100,00

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa yhteensä 5 172 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurimman 
osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2008 yhteensä 64,65 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. 
Suurin osakkeenomistaja on Sampo Pankki Oyj,  joka omistaa vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin 
jälkeen 19,88 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön perustajan ja entisen toimitusjohtajan 
Markku Jokelan omistuksessa on 15,32 prosenttia osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenet 
määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2008 10 114 897 osaketta, mikä oli 18,43 yhteensä prosenttia 
yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Timmerbacka ei omista yhtiön osakkeita. 
Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä 31.12.2008 oli 111 520 eli 0,2 prosenttia osake- 
ja äänimäärästä. Cencorp Oyj:n hallussa ei ollut yhtiön omia osakkeita vuoden lopussa. 
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Optio-oikeudet 
 
Cencorp Oyj:n hallitus päätti 5.10.2004 ylimääräisen yhtiökokouksen 15.7.2004 antaman 
valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille sekä yhtiön 
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, PMJ testline Oy:lle. Optio-oikeuksia annettiin 
yhteensä 2.226.694 kpl:tta ja ne oikeuttavat merkitsemään 2.226.694 kpl:tta Cencorp 
Oyj:n osakkeita. 
 
Optio-oikeudet jaetaan A ja B optio-oikeuksiin (kumpiakin 1.113.347 kpl). 
 
Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet annettiin PMJ testline Oy:lle, josta niitä 
myöhemmin on annettu Cencorp -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen 
rekrytoiduille avainhenkilöille. PMJ testline Oy:n hallussa oli tilikauden päättyessä 
Cencorp 2004 optio-oikeuksia seuraavasti, loput oli jaettu konsernin avainhenkilöille. 
 
Cencorp optio-oikeus 2004 A: 183.847 kpl 
Cencorp optio-oikeus 2004 B: 141.347 kpl 
 
Osakkeen merkintähinta A ja B optio-oikeuksilla on 0,78 euroa eli Cencorp Oyj:n 
osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä 4.10.2004 lisättynä kymmenellä (10) 
prosentilla sekä alennettuna merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen 
osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.  
 
Osakkeiden merkintäaika 2004A-optio-oikeuksilla on 1.1.2006 – 31.1.2009 ja 2004 B-
optiooikeuksilla 1.1.2007 – 31.1.2009. Molempien 2004 optiosarjojen merkintäaika on 
siis päättynyt eikä niillä voida enää merkitä Cencorp Oyj:n osakkeita. 
 
Yhtiön 8.9.2006 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti laskea liikkeelle optio-oikeuksia 
konsernin avainhenkilöille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, PMJ testline 
Oy:lle.  
 
Optio-oikeuksilla 2006 voi merkitä yhteensä 1.500.000 Cencorp Oyj:n uutta osaketta. 
Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2006A 1.4.2008—30.4.2010, optio-
oikeudella 2006B 1.4.2009—30.4.2011 ja optio-oikeudella 2006C 1.4.2010—30.4.2012. 
 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2006A on 0,56 euroa, mikä vastaa Cencorp 
Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.9.—30.9.2006, 
optio-oikeudella 2006B 0,39 mikä vastaa Cencorp Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettua 
keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.7.—31.8.2007 ja optio-oikeudella 2006C Cencorp 
Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.—31.5.2008. 
Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. 
 
Optio-oikeuksiin 2006 liittyy osakeomistusohjelma. Optio-ohjelmaan kuuluvia 
avainhenkilöitä velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita 20 %:lla realisoiduista optio-
oikeuksista saadusta nettomääräisestä edusta. Avainhenkilön on omistettava 
hankkimansa osakkeet niin kauan kuin työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön 
jatkuu. 
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PMJ testline Oy:n hallussa oli tilikauden päättyessä Cencorp 2006 optio-oikeuksia 
seuraavasti, loput oli jaettu konsernin avainhenkilöille. 
 
Cencorp optio-oikeus 2006 A: 200.000 kpl 
Cencorp optio-oikeus 2006 B: 250.000 kpl 
Cencorp optio-oikeus 2006 C: 500.000 kpl  
 
Helmikuussa 2007 Cencorp Oyj ja Sampo Pankki Oyj sopivat 1.500.000 euron 
rahoitusjärjestelystä. Osana järjestelyä Cencorp Oyj:n hallitus päätti ylimääräisen 
yhtiökokouksen 8.9.2006 antaman valtuutuksen perusteella 1.801.400  optio-oikeuden 
antamisesta Sampo Pankki Oyj:lle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2007A ja ne 
oikeuttavat merkitsemään yhtiön uusia osakkeita 1.801.400 kappaletta hintaan 0,40 
euroa per osake. osakemerkinnälle varattu aika päättyy 30.9.2011. 
 
 
Hallituksen voimassaolevat valtuutukset tilikauden päättyessä osakepääoman 
korottamiseen 
 
Yhtiökokous, joka pidettiin 17.4.2008 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai 
useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta. Hallitus valtuutetaan 
päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, enintään viisi 
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta ei ole käytetty tilikauden aikana, mutta 
valtuutus on käytetty kokonaisuudessaan 3.2.2009, jolloin yhtiö suuntasi Savcor Group 
Oy:lle 10.000.000 uuden osakkeen annin. 
 
  
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
 
Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17.4.2008 vahvisti tilikauden 2007 tilinpäätöksen. 
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 ei jaeta 
osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappio kirjataan 
kertyneet voittovarat -tilille. Emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. 
 
Yhtiön hallitukseen päätettiin valita neljä jäsentä. Hallitukseen valittiin vanhoina jäseninä 
insinööri Markku Jokela ja KTM Sauli Kiuru sekä uusina jäseninä DI, MBA Turo Levänen 
ja asianajaja, OTK Ari Anttonen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Turo Levänen (s. 1960)  
ja varapuheenjohtajaksi Ari Anttonen (s. 1962). Cencorp -konsernin lakiasiainjohtaja 
Ville Parpola kutsuttiin hallituksen sihteeriksi alkaneelle toimikaudelle. Hallituksen 
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi nimitettiin Ari Anttonen ja Turo Levänen, 
joista ensiksimainittu toimii valiokunnan puheenjohtajana. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 
Tuokko Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Tuokko.  
 
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään 
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
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tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai 
useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta. Hallitus valtuutettiin 
päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, enintään viisi 
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 
 
 
27.10.2008 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 
 
Cencorp Oyj:n 27.10.2008 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltiin  
seuraavat asiat:                                                                 
 
1. Välitilinpäätös 1.1.2008 - 30.6.2008 annettiin osakeyhtiölain mukaisesti tiedoksi yhtiön 
osakkeenomistajille.                                             
 
2. Hallituksen kokoonpanoksi päätettiin Turo Levänen, Ari Anttonen, Sauli Kiuru ja 
uutena jäsenenä OTL Heikki Kiesi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen       
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Turo Levänen.   
 
 
22.12.2008 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 
 
1. Suunnattu anti Sampo Pankki Oyj:lle 
 
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista, jossa 
osakkeita tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi 
Sampo Pankki Oyj:lle (jäljempänä ”SP-anti”). Osakkeiden merkintäoikeus ei ole 
siirrettävissä. Alimerkintätilanteissa muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla ei 
ole toissijaista merkintäoikeutta.  
 
SP-annissa tarjotaan merkittäväksi enintään 44.594.041 uutta osaketta siten, että 
merkintähinta on 0,08 euroa osakkeelta. SP-annissa osakkeiden merkintähinta on 
oikeus maksaa kuittaamalla se Sampo Pankki Oyj:llä yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron 
suuruista seniorlainasaatavaa vastaan. Merkintähinta perustuu Sampo Pankki Oyj:n 
kanssa sovittuun ottaen mm. huomioon, että annin toteutuessa merkittävä osa yhtiön 
velkavastuita muuttuu omaksi pääomaksi, ja parantaa täten yhtiön pääomarakennetta, ja 
Sampo Pankki sitoutuu samalla muuttamaan jäljelle jäävien lainasaamistensa ehtoja 
yhtiön kannalta edullisemmiksi.  
 
Valtuutettiin hallitus päättämään osakkeiden tarkemmasta merkintäajasta SP-annissa. 
Osakkeiden merkintäaika SP-annissa alkaa hallituksen tarkemmin määräämänä 
päivämääränä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen ja päättyy hallituksen tarkemmin 
määräämänä päivämääränä, viimeistään kuitenkin yhdeksän (9) kuukauden kuluttua 
ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä.  
 
Perusteena suunnatulle osakeannille on yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen sekä 
yleisten toimintaedellytysten turvaaminen. Osakkaiden merkintäetuoikeudesta 
poikkeamiselle on täten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus päättää 
muista SP-antiin liittyvistä seikoista. Sampo Pankki Oyj on antanut 
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merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti se sitoutuu merkitsemään SP-annissa sille 
suunnattavat osakkeet sillä yhtiöltä olevaa 3.567.523,28 euron suuruista 
seniorlainasaatavaa vastaan. Merkintäsitoumuksen toteutuminen edellyttää tiettyjen 
ehtojen toteutumista, mukaan lukien eräitä yhtiön hallituksen päätöksiä. 
 
2. Merkintäetuoikeusanti 
 
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista, jossa yhtiön 
osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä 
ennestään on yhtiön osakkeita (jäljempänä ”Merkintäetuoikeusanti”).  Lisäksi yhtiön 
osakkeenomistajilla, jotka ovat käyttäneet merkintäoikeuttaan Merkintäetuoikeusannissa, 
on oikeus merkitä osakkeita, joita ei ole merkitty osakkeenomistajien ensisijaisen 
merkintäoikeuden perusteella (ns. toissijainen merkintäoikeus). 
Merkintäetuoikeusannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 87.500.000 uutta osaketta.  
 
Valtuutettiin hallitus päättämään tarkemmin annissa annettavien osakkeiden 
enimmäismäärästä, kuitenkin siten, että annissa annettavien osakkeiden 
enimmäismäärän on oltava vähintään 38.750.000 ja enintään 87.500.000 uutta osaketta. 
Merkintähinta on 0,08 euroa osakkeelta. Merkintäetuoikeusannilla kerättävän uuden 
pääoman enimmäismäärä on siten vähintään 3.100.000 ja enintään 7.000.000 euroa.  
 
Valtuutettiin hallitus päättämään osakkeiden tarkemmasta merkintäajasta 
Merkintäetuoikeusannissa. Osakkeiden merkintäaika Merkintäetuoikeusannissa alkaa 
hallituksen tarkemmin määräämänä päivämääränä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen 
ja päättyy hallituksen tarkemmin määräämänä päivämääränä, viimeistään kuitenkin 
yhdeksän (9) kuukauden kuluttua ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä. 
Merkintäaika alkaa SP-annissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröintien jälkeen 
siten, että myös SP-annissa merkityillä osakkeilla voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin.  
 
Valtuutettiin hallitus määräämään myös annin tarkka koko edellä mainittujen 
vaihteluvälien rajoissa. Hallitus päättää muista Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä 
seikoista. Savcor Group Ltd Oy on sitoutunut huolehtimaan siitä, että 
Merkintäetuoikeusannissa merkitään uusia osakkeita yhteensä vähintään 1,6 miljoonan 
euron arvosta. Merkintäsitoumuksen toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen 
toteutumista, mukaan lukien eräitä Cencorpin hallituksen päätöksiä. 
  
3.Suunnattu anti hallituksen jäsenille 
 
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tarjota osakkeita merkittäväksi 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiökokouksessa valittaville yhtiön 
uuden hallituksen jäsenille (jäljempänä ”Kannustinanti”). Osakkeiden merkintäoikeus ei 
ole siirrettävissä. Alimerkintätilanteissa muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla 
ei ole toissijaista merkintäoikeutta. 
 
Kannustinannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 5.000.000 uutta osaketta siten, että 
merkintähinta olisi 0,09 euroa osakkeelta. Merkintähinta on asetettu siten, että sillä 
saavutettaisiin hallituksen jäseniä sitouttava ja kannustava vaikutus. Valtuutettiin hallitus 
päättämään osakkeiden tarkemmasta merkintäajasta Kannustinannissa.  
 
Osakkeiden merkintäaika Kannustinannissa alkaa hallituksen tarkemmin määräämänä 
päivämääränä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen ja päättyy hallituksen tarkemmin 
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määräämänä päivämääränä, viimeistään kuitenkin yhdeksän (9) kuukauden kuluttua 
ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä. Merkintäaika alkaa samanaikaisesti 
Merkintäetuoikeusannin kanssa siten, että Kannustinannissa merkityillä osakkeilla ei 
voisi osallistua Merkintäetuoikeusantiin.  
 
Perusteena suunnatulle osakeannille on osakepohjaisen kannustin- ja 
sitouttamisjärjestelmän luominen uuden hallituksen jäsenille. Osakkaiden 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten yhtiön kannalta painava taloudellinen 
syy. Hallitus päättää muista Kannustinantiin liittyvistä seikoista. 
 
Hallituksen jäsenet Hannu Timmerbacka ja Matti Paasila ovat sitoutuneet merkitsemään 
Kannustinannissa osakkeita yhteensä 450.000 euron arvosta.  
 
Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista, mukaan 
lukien eräitä yhtiön hallituksen päätöksiä. 
 
Edellä esitetyillä antipäätöksillä ei muutettu yhtiön voimassa olevia aikaisemmin 
päätettyjä valtuutuksia. 
 
4. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että 
yhtiöjärjestyksestä poistetaan osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 12 §. 
 
5. Hallituksen valinta 
 
Yhtiön hallitukseen päätettiin valita kolme jäsentä. Hallitukseen valittiin teollisuusneuvos  
Matti Paasila, Hannu Timmerbacka ja insinööri Markku Jokela. Ylimääräisen 
yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Matti Paasila ja varapuheenjohtajaksi Hannu Timmerbacka. 
Markku Jokela toimii hallituksen jäsenenä. Hallitus päätti lakkauttaa nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä nimitys- ja 
palkitsemisasioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. 
 
 
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat  
 
Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa 
valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu 
yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 
sen jäsenistä on läsnä 
 
Cencorpin hallituksen jäseniksi valittiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2008 
vanhoina jäseninä Markku Jokela ja  Sauli Kiuru sekä uusina jäseninä Turo Levänen ja 
Ari Anttonen.  Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen DI, MBA 
Turo Leväsen ja varapuheenjohtajakseen asianajaja, OTK Ari Anttosen. Cencorp Oyj:n 
hallituksen sihteeriksi kutsuttiin konsernin lakiasiainjohtaja Ville Parpola. Hallituksen 
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittin Ari Anttonen ja Turo Levänen.  
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Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.10.2008 hallituksen kokoonpanoksi päätettiin Turo 
Levänen, Ari Anttonen, Sauli Kiuru ja uutena jäsenenä OTL Heikki Kiesi. Ylimääräisen 
yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen  järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Turo Levänen.   
 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.12.2008 hallituksen kokoonpanoksi päätettiin Matti 
Paasila, Hannu Timmerbacka ja Markku Jokela. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen 
pidetyssä hallituksen       järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Paasila. 
 
Hallituksen jäsen Markku Jokela omisti tilikauden päättyessä 8.407.757 Cencorpin 
osaketta.. Markku Jokelan määräysvallassa oleva sijoitusyhtiö FT Capital Oy omisti 
1.707.140 Cencorpin osaketta. Lisäksi Jokela omistaa 53.500 Cencorpin 2004 A optiota 
ja 53.500 Cencorpin 2004 B optiota. Yhdellä optiolla voi merkitä yhden Cencorp Oyj:n 
osakkeen. 
 
Cencorpin toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön 
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain 
mukaisesti. Toimitusjohtaja on Hannu Timmerbacka. Hallitus päättää toimitusjohtajan 
toimisuhteen ehdoista kirjallisissa sopimuksissa. 
 
Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -palkka ovat 6 kuukautta. Jos Cencorp irtisanoo 
sopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle kuuden (6) kuukauden bruttopalkkaa vastaava 
kertakorvaus irtisanomisajan palkan lisäksi. Kertakorvaus on palkkatuloa ja siitä 
pidätetään verot ja muut palkkatuloon liittyvät maksut. 
 
Toimitusjohtajan eläke määräytyy Työntekijän Eläkelain mukaan. 
 
Toimitusjohtajan palkka on 9.800 euroa kuukaudessa. Yhtiön toimitusjohtaja on Hannu 
Timmerbacka, joka aloitti toimessa 22.12.2008.  
 
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2008 
tilintarkastusyhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 
Timo Tuokko. 
 
 
Toimintaympäristö ja tulevaisuudennäkymät 
 
Cencorp toimii aktiivisesti telekommunikaatio-, teollisuuselektroniikka-, liikenneväline-
elektroniikka ja puolijohdeteollisuuden toimialoilla, tarjoten tuotantoautomaatiosoluja, 
testausratkaisuja, lasersovelluksia ja näistä muodostuvia toimituskokonaisuuksia sekä 
näihin liittyen huolto- ja muuta teknistä palvelua. Yhtiö keskittyy markkina-alueisiin, jotka 
ovat Pohjoismaat ja muu Eurooppa, Venäjä, Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka ja 
Aasia.  
 
Meneillään olevan Kokonaisjärjestelyn tarkoituksena on luoda Cencorpista entistä 
merkittävämpi elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaatioratkaisuihin erikoistunut 
yhtiö, joka pystyy tarjoamaan aikaisempaa monipuolisempia ja tehokkaampia 
automaatio- ja laser-ratkaisuja asiakkaitten oman tuotantotoiminnan parantamiseksi. 
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Kokonaisjärjestelyn arvioidaan johtavan tilausten määrään, kustannuksiin ja 
rahoitukseen liittyvien synergioiden ja muiden hyötyjen syntymiseen. Tämä johtuu 
erityisesti Cencorpin ja Savcor Alfa Oy:n toisiaan täydentävistä vahvuusalueista ja 
tuotteistosta sekä Cencorpin ja Photoniumin välille yhteistyösopimuksen perusteella 
suunnitellusta tiivistyvästä yhteistyöstä. 
 
Yhtiön alhainen tilauskanta sekä erittäin haastava yleinen talous- ja markkinatilanne 
vaikeuttavat numeeristen ennusteiden antamista kuluvalle tilikaudelle, joten yhtiö 
keskittyy toimissaan tulossa olevan integraation täytäntöönpanoon ja niiden 
seurauksena aikaansaatujen tulosten seurantaan. 
 
 
Tulevaisuuteen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät   
 
Cencorpin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakkaitten varovaisuuteen 
investoinneissa, meneillään olevan kokonaisjärjestelyn toteutuksen onnistuneeseen 
läpivientiin sekä yleiseen rahoitukselliseen ja taloudelliseen epävarmuuteen.  
 
Näkyvyys Yhtiön sisään tulevien tilausten kehittymisestä on poikkeuksellisen lyhyt 
johtuen asiakkaitten investointiaktiivisuuden nopeasta vähenemisestä. Investointien 
vilkastuessa Yhtiön asiakkaat tulevat todennäköisesti edellyttämään aiempaa lyhyempiä 
toimitusaikoja, mikä voi johtaa Yhtiön liikevaihdon voimakkaaseen vaihteluun lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä tuotteiden kulloisenkin kysynnän mukaan. Mikäli Yhtiön asiakkaat 
eivät halua sitoa varoja tuotantoautomaatiolaiteinvestointeihin tulee tämä näkymään 
suoraan myös Yhtiön tilauskannassa. 
  
Mikäli yllämainitun Yritys- ja Kokonaisjärjestelyn toteutuksen onnistuminen ei toteudu 
toivotulla ja suunnitellulla tavalla, saattavat Yritys- ja Kokonaisjärjestelyn oletetut 
synergiaedut jäädä toteutumatta osin tai kokonaan suunniteltujen kaltaisina ja näin Yhtiö 
ei saavuta suunniteltua liikevaihdon tasoa tai suunniteltuja kustannussäästöjä.  
 
Yhtiön rahoitustilanne on ollut poikkeuksellisen heikko.  Cencorpin hallitus päätti 
3.2.2009 10.000.000 Cencorpin uuden osakkeen suuntaamisesta Savcorille. 
Osakkeiden merkintähinta oli 0,08 euroa osakkeelta. Suunnatun annin tarkoituksena oli 
Cencorpin akuutin rahoitustarpeen täyttäminen. Mikäli meneillään oleva 
Kokonaisjärjestely toteutuu, niin sen  yhteydessä yhtiöön on tulossa uutta rahaa 
merkintäannissa vähintään 2 milj.euroa. Tämän lisäksi Sampo pankki on 
konvertoimassa osana kokonaisjärjestelyä 3,5 milj.euron lainasaataviaan yhtiön 
osakepääomaksi, joka osaltaan helpottaa yhtiön lainojen hoitokustannuksia.  
 
Mikäli tilauskanta ei kehity positiivisesti, yleinen taloudellinen tilanne huononee edelleen 
ja mikäli meneillään oleva Kokonaisjärjestely ei toteudu, niin Yhtiön on arvioitava 
uudelleen rahoitustarpeensa.  
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Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 
 
 
Toimitusjohtaja Hannu Timmerbacka nimitti Cencorp Oyj:n johtoryhmän 
 
Cencorp Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 8.1.2009 alkaen toimitusjohtaja Hannu 
Timmerbacka, talousjohtaja Jarmo Kanervo ja lakiasiainjohtaja Ville Parpola. Yhtiön 
yleisen tuloskehityksen seurannan lisäksi johtoryhmän ensisijaisiin tehtäviin kuuluvat 
28.11.2008 tiedotetun Cencorp Oyj:n, Sampo Pankki Oyj:n ja Savcor Group Ltd Oy:n 
välisen rahoitusjärjestelyn sekä siihen liittyvien osakeantien ja yritysjärjestelyiden 
toteuttaminen. 
 
Cencorp Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Arto Timonen, testauslaite- ja 
laserliiketoiminnasta vastaava johtaja Hannu Seppälä ja Lohjan tehtaan tuotannosta 
vastaava johtaja Sami Lahokoski jatkavat entisissä tehtävissään ja raportoivat suoraan 
toimitusjohtajalle. 
 
 
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät     
 
Cencorp Oyj:n 23.12.2008 aloitetuissa yhteistoimintaneuvotteluissa saavutettiin 
neuvottelutulos 8.1.2009. Cencorp Oyj:n Suomen yhtiöiden henkilökunta lomautettiin 
tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla enintään 90 päiväksi alkaen 26.1.2009. 
Lomautukset toteutetaan porrastetusti siten, että yhtiön toimintakyky ja laitteiden 
toimitusvalmius säilyy kysyntää vastaavalla tasolla.      
 
 
Savcor Group Ltd Oy merkitsi suunnatussa annissa 10.000.000 Cencorp Oyj:n osaketta 
 
Cencorpin hallitus päätti 3.2.2009, varsinaisen yhtiökokouksen sille 17.4.2008 antaman 
valtuutuksen perusteella, yhteensä enintään 10.000.000 Cencorpin uuden osakkeen 
suuntaamisesta Savcorille. Osakkeiden merkintähinta oli 0,08 euroa osakkeelta. 
Suunnatun annin tarkoituksena oli Cencorpin akuutin rahoitustarpeen täyttäminen. 
Samalla Savcor antoi Cencorpille 200.000 euroa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
markkinakäytännön mukaisilla ehdoilla. Savcor Group Ltd Oy merkitsi osakkeet 3.2.2009 
ja maksoi 5.2.2009, minkä jälkeen Savcor Group Ltd Oy:n omistusosuus Cencorpin 
osakkeista ja äänimäärästä on 23,6 %. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 
17.2.2009. Uudet osakkeet tuottavat osakeoikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien.                              
Cencorp Oyj:n osakemäärä nousi yhteensä 10.000.000 osakkeella eli 54.873.722   
osakkeesta 64.873.722 osakkeeseen. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin           
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
 
 
Savcor -yritysjärjestelyä koskeva muutos 
 
Cencorp ilmoitti 3.2.2009 muutoksesta liittyen Savcor –Kokonaisjärjestelyyn. 
Yritysjärjestelyä koskevissa Cencorpin, Savcorin ja Jokelan välisissä           
neuvotteluissa päädyttiin  siihen, että yritysjärjestelyyn ei enää sisälly  Photoniumin ja 
Akseli Lahtinen Oy:n liiketoimintojen hankkiminen. Suunnitellun  yritysjärjestelyn 
toteutuessa Cencorp hankkisi näin ollen ainoastaan Savcor Alfa Oy:n koko osakekannan 
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ilman, että Savcor Alfa Oy olisi hankkinut tätä ennen     Photoniumin ja Akseli Lahtinen 
Oy:n liiketoimintoja. Yhteistyö Photoniumin     kanssa toteutetaan sopimusteknisin 
järjestelyin siten, että Photonium jatkaa    toimintaansa Cencorpista erillisenä yhtiönä ja 
tarjoaa muun muassa              tuotantoautomaatiolaitteiden suunnittelu- ja mahdollisesti 
valmistuspalveluita  Cencorpille. Yritysjärjestelyn muutoksella ei ole vaikutusta aiemmin 
tiedotettuihin     ehdollista rahoitusjärjestelyä tai ostotarjousta koskeviin suunnitelmiin.        
 
 
Cencorpin ja Photoniumin välinen yhteistyösopimus 
 
Cencorp ja Photonium allekirjoittivat 3.2.2009 yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti 
osapuolten on tarkoitus alkaa tehdä aiempaa merkittävästi läheisempää yhteistyötä eri 
osa-alueilla. Yhteistyön osana Cencorp ostaisi Photoniumilta ainakin 
suunnittelupalveluita ja mahdollisesti myöhemmin myös sopimusalihankintapalveluita. 
Lisäksi Cencorp toimisi Photoniumin tarjoamien ns. räätälöityjen 
tuotantoautomaatioratkaisujen jakelijana.  Photoniumin toimitusjohtaja Markku Jokela 
siirtyi samassa yhteydessä Cencorpin teknologiajohtajaksi. Yhteistyösopimus tuli 
voimaan 26.3.2009. 
 
 
Savcor Alfa Oy:n hankinta 
 
Osana Yritysjärjestelyä Cencorp ja Savcorin kokonaan omistama tytäryhtiö Savcor  Face 
Group Oy allekirjoittivat 3.2.2009  ehdollisen kauppakirjan, jonka    mukaan Cencorp 
hankkii Savcor Alfa Oy:n koko osakekannan.                        
 
Savcor Alfa Oy on teollisten laserlaitteiden integraattori, joka toimittaa lasertyöasemia ja 
-tuotantosoluja lasermerkkauksen, -leikkauksen, -hitsauksen ja -mikrotyöstön 
sovelluksiin. Yrityksellä on vahva osaaminen laserlaitteistoista ja                           
lasertyöstöprosesseista sekä niiden soveltamisesta teollisuuden moninaisiin tarpeisiin. 
Savcor Alfa Oy:n kehittämiä lasertyöasemia käytetään telekommunikaatio-, 
elektroniikka-, lääke-, metalli-, ja autoteollisuudessa.   
 
Cencorp ja Savcor Face Group Oy sopivat 26.3.2009, että Savcor Alfa Oy:n 
osakekannan kauppa astuu voimaan 1.4.2009.                                                   
 
Savcor Alfa Oy:n osakekannan lopullinen kauppahinta on noin 0,7 miljoonaa euroa. 
Cencorp ja Savcor Face Group Oy ovat sopineet, että Cencorp jää kaupan          
voimaantulon yhteydessä lopullisen kauppahinnan suuruisen määrän velkaa Savcor  
Face Group Oy:lle. Savcor Alfa Oy:n osakkeet jäävät kauppahintavelan pantiksi   Savcor 
Face Group Oy:lle. Velan ehdot ovat normaalin markkinakäytännön mukaiset.                           
 
 
Suunnattu osakeanti Sampo Pankki Oyj:lle 
 
Cencorp Oyj:n hallitus päätti 19.2.2009, varsinaisen yhtiökokouksen sille 22.12.2008 
antaman valtuutuksen perusteella, yhteensä  enintään 44.594.041 Cencorpin uuden 
osakkeen suuntaamisesta Sampo Pankki Oyj:lle. Osakkeiden merkintähinta on 0,08 
euroa osakkeelta. Suunnatun annin tarkoituksena on Cencorpin pääomarakenteen 
vahvistaminen sekä yleisten toimintaedellytysten turvaaminen.  
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Sampo Pankki Oyj merkitsi sille suunnatut 44.594.041 osaketta sillä  yhtiöltä ollutta 
3.567.523,28 euron suuruista seniorlainasaatavaa vastaan 26.3.2009. Cencorpin 
osakemäärä nousi merkinnän johdosta 109.467.763 osakkeeseen. Uudet osakkeet 
otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi rekisteröintiä seuraavana  päivänä, eli arviolta 
1.4.2009.     
 
 
Savcor Group Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Cencorp Oyj:n osakkeista ja optio-
oikeuksista  
 
Cencorp Oyj:n tietoon tuli 19.2.2009 Savcor Group Oy:n  pörssitiedote, jonka mukaan 
Savcor Group Oy tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Cencorp Oyj:n 
liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista.                                      
 
Finanssivalvonta  hyväksyi Cencorpin listalleottoesitteen ja ostotarjoukseen liittyvän 
tarjousasiakirjan 27.2.2009. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 2.3.2009 klo 9.30   
ja päättyi 23.3.2009 klo 16.00 
 
Savcor Group Oy maksaa ostotarjouksessa käteisvastikkeena 0,08 euroa jokaisesta 
Cencorp Oyj:n osakkeesta ja 0,01 euroa jokaisesta 2006 A optio-oikeudesta, 2006 B 
optio-oikeudesta ja 2007 A optio-oikeudesta. Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu A-, B- 
ja C-sarjaan. C -sarjan optio-oikeuksia ei ole vielä jaettu, vaan ne ovat Cencorp Oyj:n 
tytäryhtiön omistuksessa. Cencorp Oyj on sitoutunut  olemaan jakamatta 2006 C optioita 
ennen 1.5.2009, joten ostotarjous ei koske kyseisiä 2006 C optio-oikeuksia.                                                 
 
Ostotarjous liittyi 28.11.2008, 1.12.2008 ja 3.2.2009 julkistetuilla  tiedotteilla julkistettuun 
Cencorp Oyj:tä koskevaan ehdolliseen  rahoitusjärjestelyyn ja yritysjärjestelyyn.                                      
 
Cencorp Oyj:n hallitus antoi 27.3.2009 Arvopaperimarkkinalain mukaisen lausunnon 
ostotarjouksesta seuraavasti Hallitus on arvioinut ostotarjousta ja sen ehtoja 
tarjousasiakirjan, Pro Value  Corporate Finance Oy:ltä hankkimansa lausunnon ja muun 
käytettävissä olleen tiedon perusteella.                                                           
                                                                               
Hallituksen tarjousasiakirjaan perustuvan näkemyksen mukaan ostotarjouksella ei ole 
välittömiä vaikutuksia yhtiön omaisuuteen tai johdon ja työntekijöiden  asemaan. Hallitus 
kuitenkin arvioi, että Savcorin vahvistuvalla sitoutumisella yhtiöön on positiivinen 
vaikutus yhtiön oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen.                                               
 
Savcor on tarjousasiakirjassa esittänyt Yhtiön operatiivista liiketoimintaa koskevia 
strategisia suunnitelmiaan. Yritysjärjestelyn, ja siihen liittyvän Cencorpin ja Photonium 
Oy:n välisen yhteistyösopimuksen mahdollistaman yhteistyön, tavoitteena on luoda 
Cencorpista entistä merkittävämpi elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuihin 
erikoistunut yhtiö, joka pystyy tarjoamaan aikaisempaa monipuolisempia ja 
tehokkaampia automaatioratkaisuja  yhdistämällä Savcor Alfa Oy:n laserosaamisen 
sekä Photonium Oy:ltä yhteistyösopimuksen perusteella hankittavan automaatio-
osaamisen täydentämään Cencorpin tuote- ja palvelutarjontaa nykyisille ja uusille 
asiakkailleen.        
 
Strateginen suunnitelma vastaa Cencorpin uudistettua strategiaa, jonka mukaan Yhtiö 
toimii Yritysjärjestelyn jälkeen telekommunikaatio-, teollisuuselektroniikka- ja 
liikenneväline-elektroniikka sovellusaloilla  tarjoten tuotantoautomaatiosoluja, 
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testausratkaisuja, lasersovelluksia ja näistämuodostuvia toimituskokonaisuuksia sekä 
huolto- ja muuta teknistä palvelua      näihin liittyen.                                                                 
 
Yhtiö keskittyy markkina-alueina Pohjoismaihin ja muuhun Eurooppaan, Pohjois-
Amerikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Kilpailijoihinsa verrattuna Yhtiö 
tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkailleen kohdemarkkinoide tarpeisiin tarkasti 
kohdennetulla tuotekehityksellä ja operatiiviseen toimintaa tehtyjen 
kehitystoimenpiteiden seurauksena. Tarjouksentekijä tarjousasiakirjassa esittämät 
strategiset suunnitelmat ovat yhdenmukaiset Yhtiön strategisten suunnitelmien kanssa ja 
ne ovat myös toteuttamiskelpoisia.                                                              
 
Hallitus arvioi, että Savcorin sitoutuminen yhtiöön ja tätä kautta kerätty lisäpääoma ovat 
omiaan tukemaan yhtiötä sen strategian ja liiketoimintasuunnitelman 
toimeenpanemisessa. Mikäli yhtiö onnistuu  liiketoiminnan kääntämisessä voitolliseksi, 
osakkeiden arvo voi pitkällä tähtäimellä olla ostotarjouksessa tarjottua kauppahintaa 
korkeampi. Varmuutta tulevasta kehityksestä ei kuitenkaan ole. Tähän liittyvää riskiä 
arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa Yhtiön historialliset taloudelliset 
tunnusluvut, yleinen talouden epävarmuus ja osakemarkkinoiden kehityksen 
epävarmuus.          
 
Hallitus on pyytänyt Pro Value Corporate Finance Oy:ltä lausunnon               
tarjousasiakirjassa esitetystä tarjousvastikkeesta. Lausunnon mukaan            
Yritysjärjestely mahdollistaa merkittävien synergioiden syntymisen, mutta toisaalta 
Yhtiön liiketoimintoihin ja taloudelliseen asemaan ja lähiajan näkymiin sisältyy 
tavanomaista suurempia riskejä. Tarjousvastikkeen  kohtuullisuus on riippuvainen 
erityisesti Yritysjärjestelyllä tavoiteltujen etujen toteutumisesta sekä Yhtiöön liitettyjen 
liiketoimintojen integroinnin menestyksellisyydestä.                                                           
 
Hallitus on osakkeiden ja optioiden tarjoushintaa arvioidessaan huomioinut muun 
muassa osakkeen ostotarjouksen esittämisajankohtaa edeltäneen pörssikurssin     
tämän lausunnon päivämääränä, edellä selostetun osakekaupan, Photonium Oy:n     
kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen, Yhtiön taloudelliset tunnusluvut        
31.12.2008 ja sitä aiemmin päättyneiltä tilikausilta, Yhtiön 26.2.2009 antaman  tiedotteen 
vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta ja tuloksesta    sekä muut 
osakeomistukseen sisältyvät riskit.                                    
 
Hallitus katsoo, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja ottaen huomioon edellä 
mainitut perusteet ja tarjousasiakirjassa esitetyt näkökohdat, Hallitus  ei perustellusti 
pysty suosittelemaan tarjouksen hyväksymistä eikä hylkäämistä, vaan kehottaa Yhtiön 
osakkeenomistajia ja optio-oikeuden haltijoita huomioimaan, että heidän tulee 
itsenäisesti päättää, hyväksyvätkö he Savcorin tekemän   ostotarjouksen omistamiensa 
Osakkeiden tai Optioiden osalta. Hallitus on  arvioinut ostotarjousta ajankohtana, jolloin 
yhtiön taloudelliset tunnusluvut 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta sekä 
osakemarkkinoiden yleinen negatiivinen kehitys ovat keskeisesti vaikuttaneet 
lausuntoon.                                
 
Hallitus haluaa korostaa, että hallituksen Lausunto ei ole luonteeltaan         
osakkeenomistajien sijoitusneuvontaa, eikä hallituksen voida edellyttää erityisesti 
arvioivan yleistä kurssikehitystä tai sijoittamiseen yleensä liittyviä riskejä. Ostotarjouksen 
hyväksyminen tai hylkääminen on aina osakkeiden ja optioiden haltijoiden itsensä 
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päätettävä asia, jossa tulee lähtökohtaisesti tukeutua Tarjouksentekijän 
Tarjousasiakirjassa esittämiin tietoihin.                                                                       
 
Cencorpin hallitus on käsitellyt ostotarjousta ja antaa tämän lausuntonsa       
yksimielisenä kokoonpanossa, johon kuuluvat Matti Paasila (Puheenjohtaja) ja Hannu 
Timmerbacka (varsinainen jäsen). Hallituksen jäsen Markku Jokela, joka toimii 
merkittävänä osakkeenomistajana Photonium Oy:ssä, ei ole osallistunut Lausuntoa 
koskevaan valmisteluun eikä päätöksentekoon. Hallitus ei ole saanut tai pyrkinyt 
hankkimaan kilpailevia tarjouksia.                                  
 
Hallituksen taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksessa on toiminut Pro 
ValueCorporate Finance Oy. Hallituksen oikeudellisena neuvonantajana on toiminut     
Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy.       
 
Cencorp Oyj on sai 26.3.2009 tiedon, että ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan 
Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 25,8 prosenttia kaikista Cencorp 
Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä ottaen myös huomioon Savcor Group 
Oy:n 3.2.2009 merkitsemät 10.000.000 Cencorp Oyj:n osaketta. Lopullisen tuloksen 
mukaan tarjotut osakkeet, yhdessä Savcor Group Oy:n tai sen konserniyhtiöiden jo 
omistamien Cencorp Oyj:n osakkeiden kanssa, edustavat noin 49,4 prosenttia kaikista 
Cencorp Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista     äänistä ottaen myös huomioon 
Savcor Group Oy:n 3.2.2009 merkitsemät 10.000.000  Cencorp Oyj:n osaketta. Lisäksi 
Savcor Group Oy:lle on tarjottu Ostotarjouksessa 150.000 kappaletta     2006A ja 50.000 
kappaletta 2006B optio-oikeuksia.  Ostotarjouksen lopullinen tulos vastasi 24.3.2009 
tiedotettua alustavaa tulosta.      
 
 
Tulosvaroitus 
 
Cencorp Oyj antoi 26.2.2009 tulosvaroituksen, jossa yhtiö totesi seuraavaa: ”Erittäin 
haastavan markkinatilanteen vuoksi ennakoimme Cencorp Oyj:n ensimmäisen 
vuosineljänneksen liikevaihdon jäävän 0,9 - 1,2 miljoonaan euroon (2008         
ensimmäinen vuosineljännes: 4,5 miljoonaa euroa). Ensimmäisen vuosineljänneksen 
liikevoitto (EBIT) tulee olemaan selvästi negatiivinen (2008 ensimmäinen        
vuosineljännes: -0,1 miljoonaa euroa).                                           
 
Yhtiön tilauskanta tämän tiedotteen julkaisuhetkellä on n. 800 tuhatta euroa.   Näkyvyys 
yhtiön sisään tulevien tilausten kehittymisestä on poikkeuksellisen lyhyt johtuen 
asiakkaiden investointiaktiivisuuden nopeasta muuttumisesta.       
 
Cencorp Oyj ilmoitti 3.2.2009 allekirjoittaneensa sopimuksen Savcor Alfa Oy:n   koko 
osakekannan ostamisesta. Kauppa on ehdollinen Savcor Group Oy:n, Sampo  Pankki 
Oyj:n ja Markku Jokelan (sekä hänen määräysvallassaan                    
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5§:ssä tarkoitetulla tavalla olevan FT Capital Oy:n) 
kanssa neuvotellun kokonaisjärjestelyn toteutumiselle. Kaupan oletetaan tulevan 
voimaan aikaisintaan ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa eikä sillä   siten Yhtiön 
käsityksen mukaan tule olemaan merkittävää vaikutusta Cencorp Oyj:n ensimmäisen 
vuosineljänneksen liikevaihtoon eikä liikevoittoon.”     
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Tiedotuskäytännön muutos 
 
Cencorp Oyj päätti 20.3.2009, että yhtiö siirtyy toistaiseksi tiedotuskäytäntöön, jonka 
mukaan yhtiö julkaisee pörssitiedotteensa ainoastaan suomeksi. Uusi käytäntö tuli 
voimaan heti ja se  koskee myös 31.3.2009 julkaistavaa   vuosikertomusta. Aikaisemmin 
yhtiö on noudattanut käytäntöä, jonka mukaan   tiedotteet on julkaistu suomeksi ja 
englanniksi.                                 
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KONSERNITULOSLASKELMA

EUR 1000 Liitetieto 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007

Liikevaihto 1 15 611 100,0 % 20 323 100,0 %
Muut tuotot 2 86 421
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos -675 -312
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 6 521 8 735
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 6 149 6 268
Poistot 5 831 847
Muut kulut 3 3 706 5 632

Liiketulos -2 185 -14,0 % -1 050 -5,2 %

Rahoitustuotot 6 2 163
Rahoituskulut 7 2 388 3 002

Tulos ennen veroja -4 571 -29,3 % -3 889 -19,1 %

Tuloverot 8 0 -58
Laskennallisen veron muutos 8 -24 -16

Tilikauden tulos -4 595 -29,4 % -3 963 -19,5 %

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos (laimentamaton), eur 9 -0,10 -0,11
Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur 9 -0,15 -0,12
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KONSERNITASE

EUR 1 000 Liitetieto 31.12.2008 31.12.2007

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 1 431 1 613
Sijoituskiinteistöt 12 343
Liikearvo 11 2 028 2 028
Muut aineettomat hyödykkeet 11 1 243 430
Keskeneräiset tuotekehityshankkeet 11 0 1 340
Laskennallinen verosaaminen 14 0 23
Myytävissä olevat sijoitukset 13 10 17

4 712 5 794

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 15 3 554 4 298
Myyntisaamiset 16 2 974 6 388
Muut lyhytaikaiset varat 472 744
Rahavarat 17 175 253

7 175 11 683

Varat yhteensä 11 887 17 477

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 18

Osakepääoma 3 425 3 425
Muut rahastot 12 007 9 318
Muuntoero 69 41
Kertyneet voittovarat -13 602 -10 400
Oma pääoma yhteensä 1 899 2 384

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 21 2 962 7 078
Laskennalliset verovelat 14 13 303
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 975 7 381

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 22 2 919 3 345
Lyhytaikaiset lainat 21 2 596 2 611
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 21 1 383 1 564
Lyhytaikaiset varaukset 20 115 192
Lyhytaikaiset velat yhteensä 7 013 7 712

Velat yhteensä 9 988 15 093

Oma pääoma ja velat yhteensä 11 887 17 477
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
IFRS IFRS

1000 EUR 1-12/2008 1-12/2007

Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -4 571 -3 889
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta

Poistot  + 831 893
Arvonalentumiset  +/- 7
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)  +/- 108
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 5 94
Korkokulut ja muut rahoituskulut  + 2 381 3 002
Korkotuotot   - -2 -163
Tuotot sijoituksista   -

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 349 45

Käyttöpääoman muutos
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 3 709 -270
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 744 830
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -840 -628

Käyttöpääoman muutos 3 613 -68

Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot  - -896 -723
Saadut korot  + 2
Maksetut tuloverot  - -45

Rahoituserät ja verot -894 -768

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 1 370 -791

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -170 -261
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  + 350
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta  -
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden luovutus  +

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 180 -261

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut  + 1 360
Pitkäaikaisten lainojen nostot  +
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -1 605 -1 698
Lyhytaaikaisten lainojen nostot  + 9 737 786
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut   - -9 755 -96
Maksetut osingot  -

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -1 623 352

RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -73 -700

Rahavarat tilikauden alussa 253 937
Muuntoero-oikaisu rahavaroihin 5 -16
Rahavarat tilikauden lopussa 175 253

-73 -700
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2008
Sijoitetun

vapaan 
Osake- Muut Muunto- oman pääoman Kertyneet Yhteensä

EUR 1 000 pääoma rahastot ero rahasto voittovarat
Oma pääoma
31.12.2007 3 425 4908 41 4 410 -10 400 2 384

Vaihtovelkakirjalainan konvertointi osakkeiksi 2 689 2 689

Muuntoero 28 28

Vaihtovelkakirjalainan konvertoinnista
aiheutunut laskennallinen kulu (IAS32) 1 464 1 464

Muu muutos -71 -71

Tulos -4 595 -4 595

Oma pääoma 3 425 4 908 69 7 099 -13 602 1 899
31.12.2008

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 
Sijoitetun

vapaan 
Osake- Muut Muunto- oman pääoman Kertyneet Yhteensä

EUR 1 000 pääoma rahastot ero rahasto voittovarat
Oma pääoma
31.12.2006 3 425 4 908 -3 254 -4 136 943

Vuoteen 2003 lopppuun kertyneiden 
muuntoerojen siirto (IFRS 1) 3 259 -3 259 0

Vaihtovelkakirjalainan konvertointi osakkeiksi 3 050 3 050

Muuntoero 36 36

Suunnattu anti 1 360 1 360

Vaihtovelkakirjalainan konvertoinnista
aiheutunut laskennallinen kulu (IAS32) 1 525 1 525

IAS 39 -508 -508

Muu muutos -59 -59

Tulos -3 963 -3 963

Oma pääoma 3 425 4 908 41 4 410 -10 400 2 384
31.12.2007

Yhtiö päätti käyttää IFRS 1:n sallimaa mahdollisuutta, jonka mukaan ulkomaisten yksiköiden kertyneet muuntoerot voidaan IFRS-
standardin käyttöönottohetkellä olettaa nollan suuruiseksi. Siten yhtiö aloitti laskemaan ulkomaisten yksiköiden kertyneitä muuntoeroja 
takautuvasti vasta IFRS-siirtymäpäivästä 1.1.2004 lukien. Samassa yhteydessä siirrettin kertyneistä voittovaroista  0,5 milj. euron erä 
muihin rahastoihin. Tehdyt muutokset esitettiin 6.11.2008 julkaistussa kolmannnen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa. Muutoksilla 
ei ollut vaikutusta oman pääoman kokonaismäärään tai tilinpäätöksen muihin eriin.



CENCORP –KONSERNI     
  
   

 

 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT     
 
 
Perustiedot yhtiöstä 
 
Cencorp-konserni toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja 
puolijohdeteollisuudelle. 
 
Konsernin emoyritys on Cencorp Oyj, joka on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 
Lohja. Yhtiön rekisteröity osoite on Maksjoentie 11, 08700 Lohja. 
 
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta www.cencorp.com tai 
konsernin pääkonttorista osoitteesta Maksjoentie 11, 08700 Lohja.  
 
Cencorp  Oyj:n hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen 31.3.2009. Suomen osakeyhtiölain mukaan 
osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen 
pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. 
 
 
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 
 
Laatimisperusta 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti  ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2008 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 suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.  
 
Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta 
myytävissä olevia sijoituksia, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään 
tuhansina euroina.  
 
Konserni on soveltanut 1.1.2008 alkaen seuraavia uudistettuja standardeja ja tulkintaohjeita. 
 

- IFRIC 11 Group and treasury Share transactions, (voimassa 1.3.2007 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää yhteisön tai toisen samaan konserniin kuuluvan 
yhteisön omana pääomana maksettavien liiketoimien soveltamisalaa tilinpäätösstandardin 
IFRS 2 Osakeperusteiset maksujärjestelyt puitteissa.  

- IFRIC 12 Service Concession Arrangements (voimassa 1.1.2008 alkavilla tilikausilla). 
Konsernilla ei ole tulkinnassa tarkoitettuja sopimuksia julkisen sektorin kanssa, joten 
tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

- IFRIC 14 "IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements 
and their Interaction" (voimassa 1.1.2008 alkavilla tilikausilla). Tulkintaa sovelletaan IAS 19 
-standardin mukaisiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuspohjaisiin järjestelyihin ja 
muihin pitkäaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin silloin, kun järjestelyyn liittyy 
vähimmäisrahastointivaatimus. Tulkinta tarkentaa myös tulevien palautusten tai vastaisten 
järjestelyyn suoritettavien maksujen vähennysten kautta taseeseen merkittävän 
omaisuuserän kirjaamisedellytyksiä.  

- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen sekä IFRS 7 
Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot –standardin muutokset – 
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reclassification of financial Assets (voimassa 1.7.2008 lähtien). Uudelleenluokittelu on 
sallittua määrätyn ajanjakson aikana takautuvasti 1.7.2008 lähtien ja sen jälkeen tietyissä 
poikkeuksellisissa tilanteissa. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilikauden 
2008 tilinpäätökseen tai tuleviin tilinpäätöksiin, sillä konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä 
taseessa sellaisia standardimuutosten tarkoittamia rahoitusvaroja, joiden 
uudelleenluokittelu olisi konsernin arvion mukaan tarpeeellista. 

 
Uudistettujen tai muutettujen standardien ja tulkintaohjeiden käyttöönotolla ei ole ollut olennaista 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen 31.12.2008.  
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen 
arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota 
johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla 
on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laadintaperiaatteiden 
kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät”.   
 
Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät 
 
Yhtiön johto käyttää harkintaa 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. Liikearvontestauksessa keskeisiä epävarmuustekijöitä ovat myyntiin ja 
myyntikatteeseen liittyvät tekijät. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti kuin 
tulevaisuudessa todennäköisesti syntyy verotettavaa tulosta maksettavaa veroa, jota vastaan 
verosaamiset voidaan hyödyntää. Yhtiö ei ole kirjannut verotuksessa vähennyskelpoisten 
tappioiden laskennallista verosaamista vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Vaihto-omaisuuden 
arvostuksessa keskeinen epävarmuustekijä on tuotevalikoiman muuttuminen siten, että varastossa 
olevia komponentteja ja osakokonaisuuksia ei voitaisi vastaisuudessa hyödyntää. 
 
Omaisuuserien arvonalentumistestauksissa laaditaan ennusteet omaisuuserän kerrytettävissä 
olevista rahamääristä. Liikearvon ja konserniliikearvon testauksissa käytetyistä arvioista ja niiden 
perusteista löytyy lisätietoja konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdasta Poistot ja arvonalennukset 
sekä Aineettomat hyödykkeet / Liikearvo. 
  
 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Cencorp Oyj ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset 
ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli 
puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo 
on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen 
äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. Määräysvallalla 
tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi 
sen toiminnasta. 
 
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 
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voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita 
eliminoidaan, jos tappio johtuu arvonalentumisesta.  
 
 
Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen 
 
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 määräiset tapahtumat 
 
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.  
 
Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten muuntaminen 
 
Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on muunnettu euroiksi kunkin 
kuukauden (tilikauden) painotettua keskikurssia ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. 
Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeroa, 
joka kirjataan omaan pääomaan. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista syntyvät 
muuntoerot merkitään tuloslaskelmaan silloin, kun nettosijoituksesta luovutaan kokonaan tai 
osittain.  
 
Realisoitumattomat kurssitappiot ja  kurssivoitot netotetaan ja mahdollinen kurssivoitto kirjataan 
taseeseen siirtovelkoihin. Netotettu kursstitappio kirjataan kuluksi. 
 
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-standardeihn siirtymisen yhteydessä, eikä niitä myöskään myöhemmmin 
tytäryhtiön myynnin yhteydessä kirjata tuloslaskelmaan. Siirtymispäivästä lähtien 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muuntoerot esitetään omassa pääomassa erillisenä 
eränä.  Cencorp-konsernissa käytäntöön siirryttiin jälkikäteen vuonna 2008 ja tarvittavat korjaukset 
tehtiin edellisen vuoden vertailutietoihin. 
 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn 
alkuperäiseen hankintamenoon. 
 
Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat 
eri pituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot 
aktivoidaan. 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.  
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Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei 
tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: 
 
Rakennukset:   25 vuotta 
Vuokratilojen perusparannusmenot: 10 vuotta 
Koneet ja kalusto:  3-7 vuotta 
 
Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkastetaan jokaisessa tilinpäätöksessä 
ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.  
 
Aineellisen käyttöomaisuuden poistot lopetetaan silloin, kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke 
luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot  
–standardin mukaisesti.  
 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät 
myyntivoitot ja –tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.  
 
 
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 tuotekehitysavustuksia, 
joissa on kyse molemmista edellä selostetuista avustuksen kirjausmuodoista. 
 
 
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. 
 
Aineettomat hyödykkeet 
 
Liikearvo 
 
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen 
hankitun yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä 
käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi 
hankinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot. 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. 
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Tutkimus- ja kehittämismenot 
 
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tai 
kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta, aktivoidaan taseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä 
lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta 
odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne 
materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi 
sille aiottuun käyttötarkoitukseen.  Aiemmilla tilikausilla kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei 
aktivoida enää myöhemmin.  
 
Aineetonta hyödykettä poistetaan siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Käytössä olevat 
aktivoidut kehittämismenot käydään vuosittain läpi sen selvittämiseksi, onko viitteitä 
arvonalentumisesta. Aineeton hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain 
arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen 
jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Aktivoitujen 
kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot 
kirjataan tasapoistoina kuluiksi.  
 
 
Muut aineettomat hyödykkeet  
 
 
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,  taseeseen 
hankintamenoon ja kirjataan tasapoistoina kuluiksi tuloslaskelmaan niiden taloudellisen 
vaikutusajan kuluessa.  
 
Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat: 
 
Patentit 10 vuotta 
Ohjelmistolisenssit 5 vuotta 
 
 
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 asianmukaisesta osuudesta valmistuksen kiinteistä 
yleismenoista ja kiinteistön yleismenoista normaali toiminta-asteella.  Nettorealisointiarvo on 
tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut 
tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. 
 
 
Vuokrasopimukset 
 
Konserni vuokralle ottajana 
 
Vuokrasopimukset jaetaan IAS 17 mukaisesti rahoitusleasing-sopimuksiin ja muihin 
vuokrasopimuksiin. Muut vuokrasopimukset kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin vuokrakuluina. 
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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 korollisiin velkoihin.  
 
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, 
käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat 
kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Saadut kannustimet on 
vähennetty maksetuista vuokrista hyödyn ajallisen jakautumisen perusteella.  
 
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 olosuhteissa on 
tapahtunut muutos 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.  
 
 
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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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 kaudella, jota veloitus koskee. Konsernilla ei ole 
etuuspohjaisina pidettäviä eläkejärjestelyjä. 
 
 
Osakeperusteiset maksut 
 
 
Konsernilla on useita optiojärjestelyitä ja ne maksetaan  oman pääoman ehtoisina instrumentteina. 
Oman pääoman ehtoisina instrumentteina maksettavat järjestelyt arvostetaan käypään arvoon 
niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden 
syntymisajanjakson aikana. Ei-markkinaperusteisten ehtojen (esimerkiksi kannattavuus ja tietty 
tuloksen kasvutavoite) vaikutuksia ei sisällytetä option käypään arvoon, vaan ne otetaan huomioon 
niiden optioiden määrissä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. 
Konserni päivittää oletuksen lopullisesta optioiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. 
Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. 
 
Muut työsuhde-etuudet 
 
Työntekijät saavat täysien kymmenien palvelusvuosien johdosta lahjan/palkallista vapaata. Koska 
oikeus etuuteen syntyy vasta palvelusvuosimäärän täytyttyä, siitä mahdollisesti syntyvä kustannus 
kirjataan kyseisen vuoden vuosikuluksi. 
 
 
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 
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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 
 
 
Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 
laskennallisesta verosta. Verokulu kirjataan tuloslaskelmaan, 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. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä 
veroilla. 
 
Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon 
välillä. Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseesä 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. Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata 
laskennallista veroa ja tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa 
siltä osin, kun ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 
Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, 
johdannaissopimusten uudelleenarvostuksista, etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, 
käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja 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. 
 
 
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.  
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Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat –ryhmään, kun se on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai se 
luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. 
Jälkimmäiseen ryhmään luokitellaan sellaiset sijoitukset, joita hallinnoidaan käypään arvoon 
perustuen tai sijoitus, johon liittyy yksi tai useampi kytketty johdannainen, joka muuttaa 
sopimuksen rahavirtoja merkittävästi, jolloin koko yhdistelmäinstrumentti arvostetaan käypään 
arvoon. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti voiton 
saamiseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Johdannaiset, jotka eivät täytä IAS 
39:n suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset sekä 12 kuukauden sisällä erääntyvät 
rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon Käyvän 
arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan 
tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. 
 
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat sellaisia johdannaisvaroihin kuulumattomia 
rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät 
määrättynä päivänä ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Ne 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, ja ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin.  
 
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 
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efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja 
lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voi 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 siihen liittyvillä veroilla vähennettynä omaan pääomaan.  
 
Kaikkien rahoitusvarojen ja –velkojen käyvän arvon määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedossa 
23. 
 
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. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, 
arvonmuutosrahastoon kertynyt tappio siirretään tuloslaskelmaan. Myytävissä oleviin 
rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei 
peruuteta tuloslaskelman kautta, kun taas korkoinstrumentteihin kohdistunut 
arvonalentumistappion myöhempi palautuminen peruutetaan tulosvaikutteisesti.  
 
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. 
 
Osakepääoma 
 
Tilikauden aikana konsernin emoyhtiössä vaihdettavasta pääomalainasta konvertoitiin osakkeiksi 
2.689 milj.euron arvosta.Konversio kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
Lukujen esittäminen 
 
Seuraavissa liitetiedoissa luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu. 
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1.Segmentti-informaatio

Cencorp-konsernin liikevaihto muodostui yhdestä liiketoimintasegmentistä, automaatio- ja
testausliiketoiminnasta. Cencorp Oyj:n tytäryhtiöön Singulase Oy:öön eriytetty laser-liiketoiminta 
ei tuottanut katsauskauden aikana liikevaihtoa.

Cencorpin tuotantoyksiköt ovat erikoistuneita eri  tuoteryhmiin ja toimittavat niitä maailmanlaajuisesti.
Konsernin tuotekehitysresurssit on pääosin keskitetty Eurooppaan.
Johto seuraa ensisijaisesti koko konsernin kannattavuutta. Tuoteryhmien ja tehtaiden kannattavuudet
poikkeavat toisistaan jossain määrin, mutta tuoteryhmien sisällä ei ole merkittäviä eroja kannattavuuden 
suhteen. Liiketoimintasegmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.
Konsernin riskit ovat riippumattomia tuoteryhmästä ja maantieteellisestä alueesta.

Liiketoiminnalliset segmentit

2008 Automaatio ja 
testausliiketoiminta Laserliiketoiminta Yhteensä

Tuotot 15 611 0 15 611
Liiketulos -1 564 -621 -2 185
Tilikauden tulos -4 029 -566 -4 595

Varat 10 888 999 11 887
Velat 9 004 984 9 988

Investoinnit 178 0 178
Poistot 427 404 831

2007 Automaatio ja 
testausliiketoiminta Laserliiketoiminta Yhteensä

Tuotot 20 316 7 20 323
Liiketulos -868 -182 -1 050
Tilikauden tulos -3 771 -192 -3 963

Varat 17 233 1 408 17 477
Velat 13 951 1 142 15 093

Investoinnit 261 0 261
Poistot 884 9 893
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Maantieteelliset segmentit

Toissijainen, maantieteellinen segmentti jakautuu kolmeen myyntialueeseen:

-         Eurooppa
-         Aasia ja Australia
-         Amerikat

Kaikkia tuoteryhmiä myydään kaikilla myyntialueilla. Avainasiakkaat toimivat maailmanlaajuisesti ja 
edellyttävät palvelua paikallisesti. Segmentin tuotot perustuvat asiakkaan maantieteelliseen sijaintiin.
Segmentin varat ja investoinnit perustuvat taas varojen sijaintiin.

Eurooppa Aasia ja Australia Amerikat Konserni
57 % 15 % 28 %

2008
Liikevaihto 8 898 2 342 4 371 15 611
Segmentin varat 11 203 0 684 11 887
Investoinnit 178 0 0 178

2007
Liikevaihto 10 974 5 894 3 455 20 323
Segmentin varat 16 076 0 1 401 17 477
Investoinnit 261 0 0 261

Liikevaihdon jakautuminen 2008 2007

palvelut 42 103
tavarat 15 569 20 220

2. Liiketoiminnan muut tuotot 2008 2007

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
myyntivoitot 0
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 24 36
Julkiset avustukset 0 27
Vakuutuskorvaukset 0 50
Muut tuottoerät 62 308
Yhteensä 86 421

3. Liiketoiminnan muut kulut 2008 2007

Vuokrakulut 293 377
Tutkimus- ja kehittämiskulut 504 896
Ulkopuoliset palvelut 987 1 206
Muut kuluerät 1 922 3 107
Yhteensä 3 706 5 586

Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastus 65 34
Todistukset ja lausunnot 2 0
Veroneuvonta 0 1
Muut palvelut 16 6

83 41
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4. Henkilöstökulut 2008 2007

Palkat 5 007 5 107
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 806 750
Myönnetyt osakeoptiot
Muut henkilösivukulut 338 426

Yhteensä 6 151 6 283

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedoissa  27. Lähipiiritapahtumat 
Tiedot myönnetyistä optioista esitetään liitetiedoissa 19. Osakeperustaiset maksut

Yhtiön palveluksessa oli 2008 2007

tilikauden aikana keskimäärin 
toimihenkilöitä 86 96
työntekijöitä 33 38

119 134

Kauden lopussa 
toimihenkilöt 72 96
työntekijät 29 37

101 133

5. Poistot ja arvonalentumiset 2008 2007

Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet

Patentit ja muut aineettomat oikeudet 170 155
Aktivoidut kehittämismenot 463 470

Yhteensä 633 625

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Rakennukset 64 67
Koneet ja kalusto 134 155

Yhteensä 198 222

6. Rahoitustuotot 2008 2007

Korkotuotot 2
Valuuttakurssivoitot 0 73
Muut rahoitustuotot 0 90
Yhteensä 2 163

Liiketuloksen yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssivoittoja/ –tappioita  15 tuhatta euroa
(-90 tuhatta euroa vuonna 2007)

7. Rahoituskulut 2008 2007

Korkokulut 844 1 130
Valuuttakurssitappiot 0 347
Muut rahoituskulut 80 0
VVK-lainan uudelleenjärjestelykulu 1 464 1 525
Yhteensä 2 388 3 002

Rahoituskuluihin  sisältyy 1464 tuhatta euron  kertaluonteinen kulukirjaus (1525 tuhatta euroa vuonna 2007)
liittyen vaihtovelkakirjalainan ehtojen uudelleenjärjestelyyn (IFRS 2 ja IAS 32).
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8. Tuloverot 2008 2007

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 0 58
Edellisten tilikausien verot
Laskennalliset verot 24 16
Yhteensä 24 74

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (26%) 
laskettujen verojen täsmäytyslaskelma:

2008 2007

Tulos ennen veroja -4 571 -3 889

Verot laskettuna kotimaan verokannalla -1 188 -1 011
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 0 5
Verovapaat tuotot / vähennyskelvottomat menot 382 398
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten
tappioiden käyttö
Laskennallisen veron muutos 23 16
Kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten 
lisäys vähennyskelpoisten tappioiden nojalla 807 614
Vahvistettujen tappioiden käyttäminen
Muut erät 52
Verot tuloslaskelmassa 24 74

9. Osakekohtainen tulos 2008 2007

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

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (t eur), -4 595 -3 963

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana (1000) 47 440 36 584

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake), -0,10 -0,11

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

2008 Rakennukset Koneet ja kalusto Maa-alueet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2008 3 480 5 962 115 9 557

Lisäykset 20 103 123

hankintameno 31.12.2008 3 500 6 065 115 9 680

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2008 -2 261 -5 672 -7 933

Poistot -64 -134 -198

Vähennykset -78 -30 -6 -114

Kurssierot -4 -4

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12.2008 -2 403 -5 806 -8 209

Kirjanpitoarvo 1.1.2008 1 218 280 115 1 613
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 1 093 229 109 1 431

2007 Rakennukset Koneet ja kalusto Maa-alueet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 3 480 5 885 115 9 480

Lisäykset 77 77

hankintameno 31.12.2007 3 480 5 962 115 9 557

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2007 -2 194 -5 508 0 -7 702

Poistot -67 -155 -222

Vähennykset -10 -10

Kurssierot -1 -9 -10

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12.2007 -2 262 -5 672 0 -7 934

Kirjanpitoarvo 1.1.2007 1 286 377 115 1 778
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 1 218 280 115 1 613
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Rahoitusleasingsopimukset

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella hankittua omaisuutta seuraavasti:

2008 Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1 873 34 1 907
Kertyneet poistot 849 34 883
Kirjanpitoarvo 1 024 0 1 024

2007 Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 2 008 34 2 042
Kertyneet poistot 857 32 889
Kirjanpitoarvo 1 151 2 1 153

Cencorp Oyj:llä on sopimus Lohjan kaupungin kanssa kiinteistöjärjestelystä, joka käsitellään rahoitustapahtumana.
Kiinteistöt ovat yhtiön käyttöomaisuudessa ja poistot on kirjattu suunnitelman mukaisesti.
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11. Aineettomat hyödykkeet

2008 Patentit ja muut
aineettomat

Liikearvo oikeudet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2008 3 488 7 085 1 340 11 913

Lisäykset 10 35 45

Siirto 1 375 -1 375

hankintameno 31.12.2008 3 488 8 470 0 11 958

Kertyneet poistot 1.1.2008 -1 460 -6 655 -8 115

Poistot -633 -633

Arvonalentuminen

Kurssierot 61 61

Kertyneet poistot 30.6.2008 -1 460 -7 288 -8 748

Kirjanpitoarvo 1.1.2008 2 028 430 1 340 3 798
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 2 028 1 243 0 3 271

Patentit ja muut
aineettomat

2007 Liikearvo oikeudet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 3 488 7 042 1 198 11 728

Aktivoidut kehittämismenot

Lisäykset 43 142 185

hankintameno 31.12.2007 3 488 7 085 1 340 11 913

Kertyneet poistot 1.1.2007 -1 460 -6 031 -7 491

Poistot -625 -625

Arvonalentuminen

Kurssierot 1 1

Kertyneet poistot 31.12.2007 -1 460 -6 655 -8 115

Kirjanpitoarvo 1.1.2007 2 028 1 016 1 198 4 242
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 2 028 430 1 340 3 798

Keskeneräiset 
tuotekehitys-

hankkeet

Keskeneräiset 
tuotekehitys-

hankkeet
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Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo 
 
Yhtiössä on aktivoitu tuotekehityshankkeisiin liittyviä menoja yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. 
Aktivoidut tuotekehitysmenot liittyvät laser-liiketoimintaan.  
 
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää Cencorp-konsernin osuuden 1.1.2004 
jälkeen hankitun yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen 
nettomääräisestä käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Hankintamenoon sisällytetään lisäksi 
muut välittömästi hankinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot. 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 tuottavalle yksikölle.  Liikearvo 
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. 
 
Cencorp-konsernissa oleva liikearvo on 2,0 miljoonaa euroa.  
 
Yhtiö on käyttänyt aikaisemmin arvonalentumistestauksessa kerryttävissä olevan rahamäärän 
määrittämiseen käyttöarvoa. Yhtiön ollessa osana Kokonaisjärjestelyä vuoden 2008 
tilinpäätöksessä on käytetty kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämiseen käypää arvoa. 
Kokonaisjärjestelyn toteuduttua käytetään käyttöarvomenetelmää. Käyvän arvon laskennassa on 
käytetty 0,08 euron osakekohtaista hintaa, joka perustuu Savcorin 28.11.2008 ostamien Yht iön 
osakkeiden kauppahintaan, Sampo Pankki -annin hintaan, Savcor -annin hintaan sekä 
Ostotarjouksessa käytettävään hintaan. Yhtiö katsoo, että 0,08 euron osakekohtainen hinta 
osoittaa parhaiten Yhtiön liiketoiminnan käyvän arvon 31.12.2008. Osakekohtaisen arvon 
perusteella on laskettu Yhtiön oman pääoman käypä arvo. Oman pääoman käypään arvoon on 
lisätty Yhtiön korolliset velat, mistä on saatu toimintojen velaton arvo. Toimintojen velattomasta 
arvosta on vähennetty arvioidut kolmen (3) prosentin myyntikustannukset, jolloin on saatu 
toimintojen käypä arvo vähennettynä myyntikustannuksilla. Yhtiön omaisuuden kirjanpitoarvojen 
nettoarvo on laskettu vähentämällä pitkä- ja lyhytaikaisten varojen kirjanpitoarvosta korottomien 
velkojen kirjanpitoarvo. Toimintojen käypää arvoa vähennettynä myyntikustannuksilla on verrattu 
Yhtiön omaisuuserien kirjanpitoarvojen nettoarvoon. Käyvän arvon menetelmää käyttäen 
kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää omaisuuserien kirjanpitoarvon. Oman pääoman käyvän 
arvon puolittuminen ei olisi vielä johtanut arvonalentumiseen. 
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12. Sijoituskiinteistöt 2008 2007

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut 0 0
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 24 36

2008 2007
Tilikauden alussa 343 343
Vähennykset 59
Poistot 10
Käypää arvoa koskevista oikaisuista 
johtuvat voitot ja tappiot -274

Tilikauden lopussa 0 343

13. Myytävissä olevat sijoitukset 2008 2007

Kiinteistö Oy Musko viikko-osake 3 3
Helsinki Halli Oy B-osakkeet 2kpl I erä 7 7
Fortum Energiatalo Oy 0 10
Noteeraamattomat osakesijoitukset yht. 10 17
Käypä arvo 10 17

Osakkeiden hankintamenojen on katsottu vastaavaan käypiä arvoja.
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14. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

31.12.2007 Kirjattu Kirjattu 31.12.2008
tuloslaskelmaan omaan pääomaan 

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden
sisäinen kate 8 -23 15 0
Vaihdettava pääomalaina -12 0 12 0
Varaukset 27 0 -27 0
Vahvistetut tappiot

23 -23 0 0

Laskennalliset verovelat
31.12.2007 Kirjattu Kirjattu 31.12.2008

tuloslaskelmaan omaan pääomaan 

Vaihdettava pääomalaina 291 0 -291 0
Muut erät 12 1 0 13
Yhteensä 303 1 -291 13

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2007 aikana

31.12.2006 Kirjattu Kirjattu 31.12.2007
tuloslaskelmaan omaan pääomaan 

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden
sisäinen kate 9 -1 8
Vaihdettava pääomalaina 10 -16 -6 -12
Varaukset 9 18 27
Vahvistetut tappiot 5 -5 0
Yhteensä 33 -4 -6 23

15. Vaihto-omaisuus 2008 2007

Aineet ja tarvikkeet 2 144 2 213
Keskeneräiset tuotteet 972 783
Valmiit tuotteet 438 1 302
yhteensä 3 554 4 298

Vuonna 2008 kirjattiin kuluksi 878 tuhatta euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa
alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (209 tuhatta euroa vuonna 2007).
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16. Myyntisaamiset ja muut saamiset 2008 2007

Myyntisaamiset 2 974 6 388
Siirtosaamiset 339 441
Muut saamiset 133 303
Yhteensä 3 446 7 132

17. Rahavarat 2008 2007

Käteinen raha ja pankkitilit 175 253
Yhteensä 175 253

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat muodostuvat käteisestä rahasta ja pankkitileistä

18. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Sijoitetun
vapaan oman 

Osakkeiden pääoman
lukumäärä (1000) Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto rahasto

31.12.2006 34 250 3 425 4 695 213 0
VVK-lainan konversio 8 714 3 050

Suunnattu anti 4 000 1 360
31.12.2007 46 964 3 425 4 695 213 4 410

VVK-lainan konversio 7 910 2 689
31.12.2008 54 874 3 425 4 695 213 7 099

Ylikurssirahasto

Vararahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
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.

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. 

Ylikurssirahastoon on kirjattu vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 3a pykälän mukaiset erät. 

Vararahastosta säädettiin vanhan osakeyhtiölain 12 luvun 3§:ssä. Vararahasto on sidottua omaa pääomaa.
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19. Osakeperusteiset maksut
(1 000kpl)

2008 2007

Toteutushinta Optioiden Toteutushinta Optioiden
painotettuna  määrät painotettuna  määrät
keskiarvona keskiarvona
euroa/osake euroa/osake

Tilikauden alussa 0,78 2 046 0,78 1 999
0,56 350
0,40 1 801

Myönnetyt uudet optiot 0,39 350 0,56 350
0,40 1 801
0,78 47

Palautuneet optiot 0,56 50
Palautuneet optiot 0,39 100
Toteutetut optiot
Rauenneet optiot

Tilikauden lopussa 0,78 2 046 0,78 2 046
0,56 300 0,56 350
0,40 1 801 0,40 1 801
0,39 250

Toteutettavissa olevat 0,78 2 046 0,78 1 999
optiot tilikauden lopussa 0,56 300 0,56 350

0,40 1 801 0,40 1 801
0,39 250

Toteuttamishinta 2004 A, B 0,78
(euro) 2006 A 0,56

2006 B 0,39
2007 A 0,40

Optiojärjestely

1. Osakeperusteiset optiot,
myönnetty avainjohdolle

Järjestelyn luonne

2004 A ja B sekä 2006 A ja B optiot on myönnetty yhtiön avainhenkilöille. Optioperusteiset kannustimet ovat 
ehdollisia ja niiden kirjaamisen perusteena olevat keskeiset tekijät, kuten järjestelyn ehdot ja oikeuksien 
syntymäehdot, on esitetty alla olevassa taulukossa. Osakeoptioiden 2004 A ja B perusteena ollut yhtiön osakekurssi 
oli 0,78 euroa ja 2006 A osakeoptioiden 0,56 euroa optioiden myöntämishetkellä. 2006 B osakeoptioiden 
perusteena on ollut osakekurssi 0,39 euroa. 
Vuoden 2004 Osakeperusteiset optiot raukeavat, mikäli niitä ei ole lunastettu 31.1.2009 mennessä. Vuoden 2006 A 
optioiden merkintäaika on 1.4.2008-30.4.2010 ja optiot raukeavat mikäli niitä ei ole lunastettu 30.4.2010 mennessä. 
Vuoden 2006 B optioiden merkintäaika on 1.4.2009 - 30.4.2011 ja ne raukeavat mikäli niitä ei ole lunastettu 
merkintäajan loppuun menessä. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista 
syntymistä. Vuoden 2006 C optioita ei tilikauden loppuun mennessä oltu vielä jaettu yhtiön avainhenkilöille. Vuoden 
2007A optiot liittyivät Sampo pankin kanssa tehtyyn rahoitusjärjestelyyn ja niiden merkintähinta on 0,40 euroa. 
Optioiden merkintä alkoi merkintähetkellä ja päättyy 30.9.2011. 

Konserni käyttää Black-Scholes -mallia optiojärjestelyihin, joissa ei ole erityisiä oikeuden syntymisehtoja. 
Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty laskemalla konsernin osakekurssin historiallinen volatiliteetti, jota on 
muokattu yleisesti saatavissa olevalla tekijällä, jonka odotetaan aiheuttavan muutoksia historialliseen volatiliteettiin. 
Historiallinen volatiliteetti on laskettu painotettuna keskimääräiselle optioiden voimassaoloajalle.

Tilikauden aikana konsernilla on ollut käytössä 2004 A ja B sekä 2006 A ja B ja 2007A optio-ohjelmat. 
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Myöntämispäivä Myönnetyt Myönnettyjen Toteutushinta Osakehinta
osakeoptiot instrumenttien euroa myöntämis-

määrä hetkellä

13.5.2008 350

Sopimuksen mukainen 3
voimassaoloaika (vuosina)

Toteutus Osakkeina

odotettu volatiliteetti 30 %

Odotettu option voimassa- 3
oloaika myöntämispäivänä
(vuosina)

Riskitön korko 4 %

Odotetut osingot 0
(osinkotuotto)

Odotetut henkilöstö- 0
vähennykset (myöntämispäivänä)

Myöntämispäivänä
määritetty instrumentin
käypä arvo 0,00

Arvonmääritysmalli Black-Scholes

Tilikaudella myönnetyistä optioista ei ole kirjattu kulua.
Vuonna 2007 optioista ei kirjattu kuluja
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20. Varaukset

2008 2007
Varaukset tilik. alussa 192 98
Kurssierot
Varausten lisäykset 228 406
Käytetyt varaukset -305 -305
Käyttämättömien
varauksien peruutukset 0 -7
Varaukset tilik. lopussa 115 192

2008 2007
Pitkäaikaiset varaukset
Lyhytaikaiset varaukset 115 192
Yhteensä 115 192

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..2008 takuuvarauksia oli 82 tuhatta euroa (85 tuhatta euroa 31.12.2007).
Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista tai lisäasennuksia vaativista tuotteista. 
Takuuvaraus kirjataan projektin loppuhyväksynnän yhteydessä takuuajan alkaessa ja se puretaan  
takuuajan loppuun mennessä. 

21. Korolliset velat
Tasearvot Tasearvot

2008 2007
Pitkäaikaiset
Rahalaitoslainat 2 367 3 573
Vaihtovelkakirjalainat 0 2 520
Rahoitusleasingvelat 595 985
Muut lainat

2 962 7 078
Lyhytaikaiset
Rahalaitoslainat 2 027 2 219
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 1 200 1 329
Rahoitusleasingvelat 183 235
Muut lainat 569 392

3 979 4 175

Pitkäaikaiset velat erääntyvät seuraavasti:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rahalaitoslainat kiinteäkorkoiset
Rahalaitoslainat vaihtuvakorkoiset 1 200 1 200 1 167
Vaihtovelkakirjalainat
Rahoitusleasingvelat 183 183 183 183 46
Muut lainat
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 383 1 383 1 350 183 46

2007 2008 2009 2010 2011 2012 myöhemmin

Rahalaitoslainat kiinteäkorkoiset
Rahalaitoslainat vaihtuvakorkoiset 1 200 1 200 1 200 1 167
Vaihtovelkakirjalainat 2 689
Rahoitusleasingvelat 235 232 232 232 232 57
Muut lainat
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 446 1 432 1 432 3 488 289 57
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Pitkäaikaisiin velkoihin sisältyi vuoden 2007 lopussa vaihdettavaa pääomalainaa 2.7 milj. euoa.   
Lainan perusteella tehtiin vuonna 2008 2,7 milj. ja vuonna 2007 3,1 milj. euron osakemerkinnät. 
Vuoden 2008 lopussa vaihdettava pääomalaina oli kokonaan vaihdettu osakkeiksi.
Pääomalainalla tehdyt osakemerkinnät kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
2008 2007

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

Yhden vuoden kuluessa 183 235
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 732 928
Yli viiden vuoden kuluttua 0 57

915 1 220

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien nykyarvo

Yhden vuoden kuluessa 175 232
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 608 710
Yli viiden vuoden kuluttua 0 48

783 990

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 915 1 391

22. Ostovelat ja muut velat 2008 2007

Lyhytaikaiset
Ostovelat 1 316 1 646
Siirtovelat 1 165 1 499
Muut velat 438 200
Yhteensä 2 919 3 345

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat henkilöstökuluista ja velkojen korkojaksotuksista.



CENCORP-KONSERNI

23. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007

Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset 10 10 17 17
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 446 3446 7 132 7 132
Rahavarat 175 175 253 253

Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvon katsotaan olevan lähellä käypää arvoa.

Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007

Rahoitusvelat
Pankkilainat 5 594 5 594 7 121 7 121
Vaihtovelkakirjalainat 2 520 2 520
Rahoitusleasingvelat 778 778 1 220 1 220
Ostovelat ja muut velat 2 919 2 919 3 345 3 345

Korollisten velkojen korkokannan vaihteluvälit 2008 2007

Lainat rahoituslaitoksilta 1,75-11,5 1,00-9,40
Rahoitusleasingvelat 4,047-8,00 4,047-8,00

24. Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 2008 2007

Poistot 831 847
Arvonalentumiset 7 46
Kurssierot 0 108
Työsuhde-etuudet
Voitot/tappiot sijoituskiinteistöjen
arvostamisesta käypään arvoon
VVK-lainan konversion laskennallinen kulu 1 464 1 525
Yhteensä 2 302 2 526

25. Muut vuokrasopimukset

Konserni vuokralleottajana 2008 2007
Ei-purettavissa olevat muiden vuokrasopimusten 
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat

Yhden vuoden kuluessa 162 176
2-5 vuoden kuluessa 545 692
Yli viiden vuoden kuluessa

Konserni vuokralleantajana
Ei-purettavissa olevat muiden vuokrasopimusten 
perusteella saatavat vähimmäisvuokrat

Yhden vuoden kuluessa 0 56
2-5 vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa
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26. Ehdolliset velat 2008 2007

Omasta puolesta annetut vakuudet

Pankkilainat 5 594 9 641
kiinnitetyt panttivelkakirjat 12 687 12 687

Factoringluotto ja vientilimiitti 1 670 1 630
myyntisaamiset 2 129 3 437

27. Lähipiiritapahtumat

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet ovat seuraavat

Yhtiö kotimaa Omistusosuus (%) Osuus 
äänivallasta (%)

Emoyritys  Cencorp Oyj Lohja, Suomi
PMJ testline Oy Lohja, Suomi 100,0 %
TMD Test Mechanic & Design Oy Salo, Finland 100,0 %
Singulase Oy Espoo, Suomi 100,0 %
Cencorp AB Sollentuna, Ruotsi 100,0 %
Cencorp AS Tallinna, Viro 100,0 %
Cencorp (UK) Ltd. Hartford, Iso-Britannia 100,0 %
Cencorp France S.A.R.L. Marne la Vallee, Ranska 99,0 % 100,0 %
Cencorp USA, Inc. Dallas, TX, USA 100,0 %
Cencorp Americas, LLC McAllen, TX, USA 100,0 %
Cencorp Kft Budapest, Unkari 100,0 %

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.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

a. Tavaroiden ja palvelujen myynnit 2008 2007

lähipiiriyhtiöt:
Photonium Oy 75 445

b. Tavaroiden ja palveluiden ostot 2008 2007

lähipiiriyhtiöt:
Photonium Oy 299 1150

Konsultointisopimuksen perusteella 
maksetut palkkiot

lähipiiriyhtiöt:
Photonium Oy 0 15
FT Capital Oy 0 13

Korkovelat lähipiirille 48 44

Ostovelat lähipiirille 114 105
Muut saamiset lähipiiriltä 0 39
Myyntisaamiset lähipiiriltä 5 48
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c. Johdon työsuhde-etuudet 2008 2007

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 539 649
Osakeperusteiset maksut
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 73
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet

Palkat ja palkkiot 2008 2007

Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat 165 150

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2008 2007

Anttonen Ari 12 -
Jokela Markku 15 10
Kielenniva Jorma 6 16
Kiesi Heikki 3 -
Kiuru Sauli 18 10
Levänen Turo 16 -
Paasila Matti 0 -
Timmerbacka Hannu 0 -

70 36

Toimitusjohtajalla ei ole eläkesitoumusta.

Yrityksen johdolle annettiin tilikauden 1.1.2008-31.12.2008 aikana osakeoptioita 350 000 kpl (397 000 kpl vuonna 2007). 
Johdolla oli 31.12.2008 myönnettyjä optioita 780 000 kpl, joista 580 000  kpl oli toteutettavissa.
(1177000 kpl myönnettyjä 2007, joista 827000 kpl oli toteuttavissa).
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28. Rahoitusriskien hallinta 
 
 
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. 
 
Maksuvalmiusriski 
 
Konserni pyrkii jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen 
määrää, 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. 
 
Konsernn rahoitusasema oli vakiintunut tilikauden 2008 ensimmäisen puolen vuoden  
aikana. Konsernin velkaantumisasteen ollessa korkea ja liikevaihdon jäädessä pieneksi 
konsernin rahoitusasema heikkeni huomattavasti tilikauden 2008 toisen vuosipuoliskon 
alussa. Emoyhtiö ei ole pystynyt täyttämään rahoittajan asettamia lainaehtoihin liittyviä 
kovenantteja. 
 
Emoyhtiön velkataakka on pienentynyt Sampo Pankin konvertoitua marraskuussa 2008 
2,7 miljoonan euron pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan Yhtiön osakkeiksi. 
 
 
 
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 merkittävin valuutta on 
USD. Valuuttakurssiriskit syntyvät ostoista ja myynneistä muulla kuin konsernin 
toimintavaluutalla, valuuttamääräisistä myyntisaamisista ja ostoveloista ja 
nettoinvestoinneista ulkomaisiin tytäryrityksiin. 
Myynti- ja laskutusvaluuttana käytetään ensisijaisesti euroja ja Yhdysvaltain dollaria, 
joista USD:n osuus kokonaismyynneistä oli  30 % vuoden 2008 aikana. Cencorp- 
konsernilla on tytäryhtiöissä ulkomaisia nettoinvestointeja, ja se on siten altistunut 
riskeille, jotka syntyvät. Konserni ei ole suojannut ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjä 
nettovelkoja. Konsernin emoyhtiö ei ole suojannut valuuttapositiotaan..  
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Korkoriski 
 
Konsernin tulot sekä operatiiviset kassavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia 
markkinakorkojen vaihteluista. Konserni on altistunut 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. Konsernin sijoitukset markkinahintaisiin osakkeisiin ja muihin 
instrumentteihin ovat vähäisiä, minkä vuoksi konsernin sijoitustoiminnan markkinariski 
on erittäin pieni. Konsernin rahoitusaseman ollessa heikko, yhtiön korkokustannukset 
ovat yli 10 prosenttia.  
 
 
 
Luottoriski 
 
Konsernilla ei ole merkittäviä konsernin ulkopuolisia saatavien luottoriskikertymiä laajan 
ja maantieteellisesti eri alueille jakaantuneen asiakaskuntansa ansiosta ja se luotottaa 
vain sellaisia yrityksiä, joilla on hyvät luottotiedot.  
 
Kesällä 2008 tapahtuneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena tytäryhtiön 
Singulase Oy:n henkilöstö irtisanottiin eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä henkilöstöä eikä 
liiketoimintaa. Konsernin emoyhtiö Cencorp Oyj on kirjannut kuluksi tytäryhtiö Singulase 
Oy:ltä olevan lainasaamisen, 1,1 miljoonaa euroa, sillä yhtiöllä ei ole liiketoimintaa. 
Ruotsin tytäryhtiöltä, Cencorp AB:lta, oleva 0,1 miljoonan euron saatava on myös kirjattu 
emoyhtiössä kuluksi. Lisäksi emoyhtiö on tilikauden 2008 aikana tehnyt toimimattomien 
tytäryhtiöiden osakkeista 0,2 miljoonan euron alaskirjauksen. Nämä konsernin sisäiset 
arvonalentumiset eivät vaikuttaneet konsernin tulokseen 
 
 
 
Pääoman hallinta 
 
Yhtiön pääoman hallinnan  tavoitteena on varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuus sekä 
osakkeenomistajien saaman arvon nousu. 
Pääomarakennetta hallitaan päätöksillä, jotka koskevat osakeanteja, oman 
pääomanehtoisten instrumenttien hyödytämistö sekä osingonjakoa. 
Pääomarakenteen tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. 
Yhtiön tavoitteena on parantaa Yhtiön omavaraisuusastetta ja vähentää 
nettovelkaantumista vuoden 2008 tasosta.  
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Rahoitusriskeille altistuminen 
 
         2008  2007 
 
Lyhytaikaisen koron vaihtelu +-2 % vaikuttaisi vuonna 2008 +-207  +-141 
 
 
 
 
Konsernilla on käytössään 3,5 milj. euron rahoituslimiitit, jotka koostuvat 
- shekkitililimiitti 1 milj. eur 
- vientiluotto -limiitti 1 milj. eur 
- factoring –limiitti 1,5 milj eur 
 
 
Limiitit ovat lyhytaikaisia ja ne jatkuvat 30.4.2009. 
 
 
 
Valuuttariskeille altistuminen 
 
Konsernin merkittävin operatiivinen ostovaluutta on euro, joka vuonna 2008 edusti 70 
prosenttia ostoista ja myynneistä (vuonna 2007 80 prosenttia). Vuonna 2008 konsernin 
valuuttariski muodostui USD-pohjaisista ostoista ja myynneistä sekä ostoveloista ja 
myyntisaamisista. 
 
         2008  2007 
USD.n  10 %.n vaikutus 
- ostoihin        +-217  +-175 
- myynteihin        +-487  +-376 
 
 
 
Materiaalihallintariski 
 
Merkittävimmät materiaalien hintoihin kohdistuvat riskit ovat kuparin ja teräksen hintaan 
liittyvät riskit sekä yleinen komponentteihin liittyvä hintariski. Materiaalien 
hinnankorotukset pyritään siirtämään myyntihintoihin sekä parantamaan 
hintakilpailukykyä tuotteita kehittmämällä. 
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29. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen       
 
Toimitusjohtaja Hannu Timmerbacka nimitti Cencorp Oyj:n johtoryhmän 
 
Cencorp Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 8.1.2009 alkaen toimitusjohtaja Hannu 
Timmerbacka, talousjohtaja Jarmo Kanervo ja lakiasiainjohtaja Ville Parpola. Yhtiön 
yleisen tuloskehityksen seurannan lisäksi johtoryhmän ensisijaisiin tehtäviin kuuluvat 
28.11.2008 tiedotetun Cencorp Oyj:n, Sampo Pankki Oyj:n ja Savcor Group Ltd Oy:n 
välisen rahoitusjärjestelyn sekä siihen liittyvien osakeantien ja yritysjärjestelyiden 
toteuttaminen. 
 
Cencorp Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Arto Timonen, testauslaite- ja 
laserliiketoiminnasta vastaava johtaja Hannu Seppälä ja Lohjan tehtaan tuotannosta 
vastaava johtaja Sami Lahokoski jatkavat entisissä tehtävissään ja raportoivat suoraan 
toimitusjohtajalle. 
 
 
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät     
 
Cencorp Oyj:n 23.12.2008 aloitetuissa yhteistoimintaneuvotteluissa saavutettiin 
neuvottelutulos 8.1.2009. Cencorp Oyj:n Suomen yhtiöiden henkilökunta lomautettiin 
tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla enintään 90 päiväksi alkaen 26.1.2009. 
Lomautukset toteutetaan porrastetusti siten, että yhtiön toimintakyky ja laitteiden 
toimitusvalmius säilyy kysyntää vastaavalla tasolla.      
 
 
Savcor Group Ltd Oy merkitsi suunnatussa annissa 10.000.000 Cencorp Oyj:n osaketta 
 
Cencorpin hallitus päätti 3.2.2009, varsinaisen yhtiökokouksen sille 17.4.2008 antaman 
valtuutuksen perusteella, yhteensä enintään 10.000.000 Cencorpin uuden osakkeen 
suuntaamisesta Savcorille. Osakkeiden merkintähinta oli 0,08 euroa osakkeelta. 
Suunnatun annin tarkoituksena oli Cencorpin akuutin rahoitustarpeen täyttäminen. 
Samalla Savcor antoi Cencorpille 200.000 euroa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
markkinakäytännön mukaisilla ehdoilla. Savcor Group Ltd Oy merkitsi osakkeet 3.2.2009 
ja maksoi 5.2.2009, minkä jälkeen Savcor Group Ltd Oy:n omistusosuus Cencorpin 
osakkeista ja äänimäärästä on 23,6 %. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 
17.2.2009. Uudet osakkeet tuottavat osakeoikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien.                              
Cencorp Oyj:n osakemäärä nousi yhteensä 10.000.000 osakkeella eli 54.873.722   
osakkeesta 64.873.722 osakkeeseen. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin           
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
 
 
Savcor -yritysjärjestelyä koskeva muutos 
 
Cencorp ilmoitti 3.2.2009 muutoksesta liittyen Savcor –Kokonaisjärjestelyyn. 
Yritysjärjestelyä koskevissa Cencorpin, Savcorin ja Jokelan välisissä           
neuvotteluissa päädyttiin  siihen, että yritysjärjestelyyn ei enää sisälly  Photoniumin ja 
Akseli Lahtinen Oy:n liiketoimintojen hankkiminen. Suunnitellun  yritysjärjestelyn 
toteutuessa Cencorp hankkisi näin ollen ainoastaan Savcor Alfa Oy:n koko osakekannan 
ilman, että Savcor Alfa Oy olisi hankkinut tätä ennen     Photoniumin ja Akseli Lahtinen 
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Oy:n liiketoimintoja. Yhteistyö Photoniumin     kanssa toteutetaan sopimusteknisin 
järjestelyin siten, että Photonium jatkaa    toimintaansa Cencorpista erillisenä yhtiönä ja 
tarjoaa muun muassa              tuotantoautomaatiolaitteiden suunnittelu- ja mahdollisesti 
valmistuspalveluita  Cencorpille. Yritysjärjestelyn muutoksella ei ole vaikutusta aiemmin 
tiedotettuihin     ehdollista rahoitusjärjestelyä tai ostotarjousta koskeviin suunnitelmiin.        
 
 
Cencorpin ja Photoniumin välinen yhteistyösopimus 
 
Cencorp ja Photonium allekirjoittivat 3.2.2009 yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti 
osapuolten on tarkoitus alkaa tehdä aiempaa merkittävästi läheisempää yhteistyötä eri 
osa-alueilla. Yhteistyön osana Cencorp ostaisi Photoniumilta ainakin 
suunnittelupalveluita ja mahdollisesti myöhemmin myös sopimusalihankintapalveluita. 
Lisäksi Cencorp toimisi Photoniumin tarjoamien ns. räätälöityjen 
tuotantoautomaatioratkaisujen jakelijana.  Photoniumin toimitusjohtaja Markku Jokela 
siirtyi samassa yhteydessä Cencorpin teknologiajohtajaksi. Yhteistyösopimus tuli 
voimaan 26.3.2009. 
 
 
Savcor Alfa Oy:n hankinta 
 
Osana Yritysjärjestelyä Cencorp ja Savcorin kokonaan omistama tytäryhtiö Savcor  Face 
Group Oy allekirjoittivat 3.2.2009  ehdollisen kauppakirjan, jonka    mukaan Cencorp 
hankkii Savcor Alfa Oy:n koko osakekannan.                        
 
Savcor Alfa Oy on teollisten laserlaitteiden integraattori, joka toimittaa lasertyöasemia ja 
-tuotantosoluja lasermerkkauksen, -leikkauksen, -hitsauksen ja -mikrotyöstön 
sovelluksiin. Yrityksellä on vahva osaaminen laserlaitteistoista ja                           
lasertyöstöprosesseista sekä niiden soveltamisesta teollisuuden moninaisiin tarpeisiin. 
Savcor Alfa Oy:n kehittämiä lasertyöasemia käytetään telekommunikaatio-, 
elektroniikka-, lääke-, metalli-, ja autoteollisuudessa.   
 
Cencorp ja Savcor Face Group Oy sopivat 26.3.2009, että Savcor Alfa Oy:n 
osakekannan kauppa astuu voimaan 1.4.2009.                                                   
 
Savcor Alfa Oy:n osakekannan lopullinen kauppahinta on noin 0,7 miljoonaa euroa. 
Cencorp ja Savcor Face Group Oy ovat sopineet, että Cencorp jää kaupan          
voimaantulon yhteydessä lopullisen kauppahinnan suuruisen määrän velkaa Savcor  
Face Group Oy:lle. Savcor Alfa Oy:n osakkeet jäävät kauppahintavelan pantiksi   Savcor 
Face Group Oy:lle. Velan ehdot ovat normaalin markkinakäytännön mukaiset.                           
 
 
Suunnattu osakeanti Sampo Pankki Oyj:lle 
 
Cencorp Oyj:n hallitus päätti 19.2.2009, varsinaisen yhtiökokouksen sille 22.12.2008 
antaman valtuutuksen perusteella, yhteensä  enintään 44.594.041 Cencorpin uuden 
osakkeen suuntaamisesta Sampo Pankki Oyj:lle. Osakkeiden merkintähinta on 0,08 
euroa osakkeelta. Suunnatun annin tarkoituksena on Cencorpin pääomarakenteen 
vahvistaminen sekä yleisten toimintaedellytysten turvaaminen.  
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Sampo Pankki Oyj merkitsi sille suunnatut 44.594.041 osaketta sillä  yhtiöltä ollutta 
3.567.523,28 euron suuruista seniorlainasaatavaa vastaan 26.3.2009. Cencorpin 
osakemäärä nousi merkinnän johdosta 109.467.763 osakkeeseen. Uudet osakkeet 
otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi rekisteröintiä seuraavana  päivänä, eli arviolta 
1.4.2009.     
 
 
Savcor Group Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Cencorp Oyj:n osakkeista ja optio-
oikeuksista  
 
Cencorp Oyj:n tietoon tuli 19.2.2009 Savcor Group Oy:n  pörssitiedote, jonka mukaan 
Savcor Group Oy tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Cencorp Oyj:n 
liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista.                                      
 
Finanssivalvonta  hyväksyi Cencorpin listalleottoesitteen ja ostotarjoukseen liittyvän 
tarjousasiakirjan 27.2.2009. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 2.3.2009 klo 9.30   
ja päättyi 23.3.2009 klo 16.00 
 
Savcor Group Oy maksaa ostotarjouksessa käteisvastikkeena 0,08 euroa jokaisesta 
Cencorp Oyj:n osakkeesta ja 0,01 euroa jokaisesta 2006 A optio-oikeudesta, 2006 B 
optio-oikeudesta ja 2007 A optio-oikeudesta. Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu A-, B- 
ja C-sarjaan. C -sarjan optio-oikeuksia ei ole vielä jaettu, vaan ne ovat Cencorp Oyj:n 
tytäryhtiön omistuksessa. Cencorp Oyj on sitoutunut  olemaan jakamatta 2006 C optioita 
ennen 1.5.2009, joten ostotarjous ei koske kyseisiä 2006 C optio-oikeuksia.                                                 
 
Ostotarjous liittyi 28.11.2008, 1.12.2008 ja 3.2.2009 julkistetuilla  tiedotteilla julkistettuun 
Cencorp Oyj:tä koskevaan ehdolliseen  rahoitusjärjestelyyn ja yritysjärjestelyyn.                                      
 
Cencorp Oyj:n hallitus antoi 27.3.2009 Arvopaperimarkkinalain mukaisen lausunnon 
ostotarjouksesta seuraavasti Hallitus on arvioinut ostotarjousta ja sen ehtoja 
tarjousasiakirjan, Pro Value  Corporate Finance Oy:ltä hankkimansa lausunnon ja muun 
käytettävissä olleen tiedon perusteella.                                                           
                                                                               
Hallituksen tarjousasiakirjaan perustuvan näkemyksen mukaan ostotarjouksella ei ole 
välittömiä vaikutuksia yhtiön omaisuuteen tai johdon ja työntekijöiden  asemaan. Hallitus 
kuitenkin arvioi, että Savcorin vahvistuvalla sitoutumisella yhtiöön on positiivinen 
vaikutus yhtiön oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen.                                               
 
Savcor on tarjousasiakirjassa esittänyt Yhtiön operatiivista liiketoimintaa koskevia 
strategisia suunnitelmiaan. Yritysjärjestelyn, ja siihen liittyvän Cencorpin ja Photonium 
Oy:n välisen yhteistyösopimuksen mahdollistaman yhteistyön, tavoitteena on luoda 
Cencorpista entistä merkittävämpi elektroniikkateollisuuden automaatioratkaisuihin 
erikoistunut yhtiö, joka pystyy tarjoamaan aikaisempaa monipuolisempia ja 
tehokkaampia automaatioratkaisuja  yhdistämällä Savcor Alfa Oy:n laserosaamisen 
sekä Photonium Oy:ltä yhteistyösopimuksen perusteella hankittavan automaatio-
osaamisen täydentämään Cencorpin tuote- ja palvelutarjontaa nykyisille ja uusille 
asiakkailleen.        
 
Strateginen suunnitelma vastaa Cencorpin uudistettua strategiaa, jonka mukaan Yhtiö 
toimii Yritysjärjestelyn jälkeen telekommunikaatio-, teollisuuselektroniikka- ja 
liikenneväline-elektroniikka sovellusaloilla  tarjoten tuotantoautomaatiosoluja, 
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testausratkaisuja, lasersovelluksia ja näistämuodostuvia toimituskokonaisuuksia sekä 
huolto- ja muuta teknistä palvelua      näihin liittyen.                                                                 
 
Yhtiö keskittyy markkina-alueina Pohjoismaihin ja muuhun Eurooppaan, Pohjois-
Amerikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Kilpailijoihinsa verrattuna Yhtiö 
tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkailleen kohdemarkkinoide tarpeisiin tarkasti 
kohdennetulla tuotekehityksellä ja operatiiviseen toimintaa tehtyjen 
kehitystoimenpiteiden seurauksena. Tarjouksentekijä tarjousasiakirjassa esittämät 
strategiset suunnitelmat ovat yhdenmukaiset Yhtiön strategisten suunnitelmien kanssa ja 
ne ovat myös toteuttamiskelpoisia.                                                              
 
Hallitus arvioi, että Savcorin sitoutuminen yhtiöön ja tätä kautta kerätty lisäpääoma ovat 
omiaan tukemaan yhtiötä sen strategian ja liiketoimintasuunnitelman 
toimeenpanemisessa. Mikäli yhtiö onnistuu  liiketoiminnan kääntämisessä voitolliseksi, 
osakkeiden arvo voi pitkällä tähtäimellä olla ostotarjouksessa tarjottua kauppahintaa 
korkeampi. Varmuutta tulevasta kehityksestä ei kuitenkaan ole. Tähän liittyvää riskiä 
arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa Yhtiön historialliset taloudelliset 
tunnusluvut, yleinen talouden epävarmuus ja osakemarkkinoiden kehityksen 
epävarmuus.          
 
Hallitus on pyytänyt Pro Value Corporate Finance Oy:ltä lausunnon               
tarjousasiakirjassa esitetystä tarjousvastikkeesta. Lausunnon mukaan            
Yritysjärjestely mahdollistaa merkittävien synergioiden syntymisen, mutta toisaalta 
Yhtiön liiketoimintoihin ja taloudelliseen asemaan ja lähiajan näkymiin sisältyy 
tavanomaista suurempia riskejä. Tarjousvastikkeen  kohtuullisuus on riippuvainen 
erityisesti Yritysjärjestelyllä tavoiteltujen etujen toteutumisesta sekä Yhtiöön liitettyjen 
liiketoimintojen integroinnin menestyksellisyydestä.                                                           
 
Hallitus on osakkeiden ja optioiden tarjoushintaa arvioidessaan huomioinut muun 
muassa osakkeen ostotarjouksen esittämisajankohtaa edeltäneen pörssikurssin     
tämän lausunnon päivämääränä, edellä selostetun osakekaupan, Photonium Oy:n     
kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen, Yhtiön taloudelliset tunnusluvut        
31.12.2008 ja sitä aiemmin päättyneiltä tilikausilta, Yhtiön 26.2.2009 antaman  tiedotteen 
vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta ja tuloksesta    sekä muut 
osakeomistukseen sisältyvät riskit.                                    
 
Hallitus katsoo, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja ottaen huomioon edellä 
mainitut perusteet ja tarjousasiakirjassa esitetyt näkökohdat, Hallitus  ei perustellusti 
pysty suosittelemaan tarjouksen hyväksymistä eikä hylkäämistä, vaan kehottaa Yhtiön 
osakkeenomistajia ja optio-oikeuden haltijoita huomioimaan, että heidän tulee 
itsenäisesti päättää, hyväksyvätkö he Savcorin tekemän   ostotarjouksen omistamiensa 
Osakkeiden tai Optioiden osalta. Hallitus on  arvioinut ostotarjousta ajankohtana, jolloin 
yhtiön taloudelliset tunnusluvut 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta sekä 
osakemarkkinoiden yleinen negatiivinen kehitys ovat keskeisesti vaikuttaneet 
lausuntoon.                                
 
Hallitus haluaa korostaa, että hallituksen Lausunto ei ole luonteeltaan         
osakkeenomistajien sijoitusneuvontaa, eikä hallituksen voida edellyttää erityisesti 
arvioivan yleistä kurssikehitystä tai sijoittamiseen yleensä liittyviä riskejä. Ostotarjouksen 
hyväksyminen tai hylkääminen on aina osakkeiden ja optioiden haltijoiden itsensä 
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päätettävä asia, jossa tulee lähtökohtaisesti tukeutua Tarjouksentekijän 
Tarjousasiakirjassa esittämiin tietoihin.                                                                       
 
Cencorpin hallitus on käsitellyt ostotarjousta ja antaa tämän lausuntonsa       
yksimielisenä kokoonpanossa, johon kuuluvat Matti Paasila (Puheenjohtaja) ja Hannu 
Timmerbacka (varsinainen jäsen). Hallituksen jäsen Markku Jokela, joka toimii 
merkittävänä osakkeenomistajana Photonium Oy:ssä, ei ole osallistunut Lausuntoa 
koskevaan valmisteluun eikä päätöksentekoon. Hallitus ei ole saanut tai pyrkinyt 
hankkimaan kilpailevia tarjouksia.                                  
 
Hallituksen taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksessa on toiminut Pro 
ValueCorporate Finance Oy. Hallituksen oikeudellisena neuvonantajana on toiminut     
Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy.       
 
Cencorp Oyj on sai 26.3.2009 tiedon, että ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan 
Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 25,8 prosenttia kaikista Cencorp 
Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä ottaen myös huomioon Savcor Group 
Oy:n 3.2.2009 merkitsemät 10.000.000 Cencorp Oyj:n osaketta. Lopullisen tuloksen 
mukaan tarjotut osakkeet, yhdessä Savcor Group Oy:n tai sen konserniyhtiöiden jo 
omistamien Cencorp Oyj:n osakkeiden kanssa, edustavat noin 49,4 prosenttia kaikista 
Cencorp Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista     äänistä ottaen myös huomioon 
Savcor Group Oy:n 3.2.2009 merkitsemät 10.000.000  Cencorp Oyj:n osaketta. Lisäksi 
Savcor Group Oy:lle on tarjottu Ostotarjouksessa 150.000 kappaletta     2006A ja 50.000 
kappaletta 2006B optio-oikeuksia.  Ostotarjouksen lopullinen tulos vastasi 24.3.2009 
tiedotettua alustavaa tulosta.      
 
 
Tulosvaroitus 
 
Cencorp Oyj antoi 26.2.2009 tulosvaroituksen, jossa yhtiö totesi seuraavaa: ”Erittäin 
haastavan markkinatilanteen vuoksi ennakoimme Cencorp Oyj:n ensimmäisen 
vuosineljänneksen liikevaihdon jäävän 0,9 - 1,2 miljoonaan euroon (2008         
ensimmäinen vuosineljännes: 4,5 miljoonaa euroa). Ensimmäisen vuosineljänneksen 
liikevoitto (EBIT) tulee olemaan selvästi negatiivinen (2008 ensimmäinen        
vuosineljännes: -0,1 miljoonaa euroa).                                           
 
Yhtiön tilauskanta tämän tiedotteen julkaisuhetkellä on n. 800 tuhatta euroa.   Näkyvyys 
yhtiön sisään tulevien tilausten kehittymisestä on poikkeuksellisen lyhyt johtuen 
asiakkaiden investointiaktiivisuuden nopeasta muuttumisesta.       
 
Cencorp Oyj ilmoitti 3.2.2009 allekirjoittaneensa sopimuksen Savcor Alfa Oy:n   koko 
osakekannan ostamisesta. Kauppa on ehdollinen Savcor Group Oy:n, Sampo  Pankki 
Oyj:n ja Markku Jokelan (sekä hänen määräysvallassaan                    
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5§:ssä tarkoitetulla tavalla olevan FT Capital Oy:n) 
kanssa neuvotellun kokonaisjärjestelyn toteutumiselle. Kaupan oletetaan tulevan 
voimaan aikaisintaan ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa eikä sillä   siten Yhtiön 
käsityksen mukaan tule olemaan merkittävää vaikutusta Cencorp Oyj:n ensimmäisen 
vuosineljänneksen liikevaihtoon eikä liikevoittoon.”     
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VIIDEN VUODEN TUNNUSLUVUT

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2008 2007 2006 2005 2004

EUR 1000 12kk 12kk 12kk 12kk 12kk

Liikevaihto 15 611 20 323 19 974 35 308 32 473

Liiketulos -2 185 -1 060 -3 348 760 -541
% liikevaihdosta -14,0 -5,2 -16,8 2,2 -1,7

Tulos ennen satunnaisia eriä -4 571 -3 889 -4 874 289 -1 294
% liikevaihdosta -29,3 -19,1 -24,4 0,8 -4,0

Tulos ennen  veroja -4 571 -3 889 -4 874 289 -1 294
% liikevaihdosta -29,3 -19,1 -24,4 0,8 -4,0

Oman pääoman tuotto-% -212,3 -238,2 -160,2 5,4 -31,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% -19,6 -7,2 -21,1 7,4 -3,8

Omavaraisuusaste % 16,4 13,7 4,9 22,2 17,6

Nettovelkaisuusaste % 356,3 452,1 1 306,8 226,9 293,7

Koroton vieras pääoma 3 047 3 737 4 835 5 613 6 498
Korollinen vieras pääoma 6 941 11 030 14 610 12 055 14 383

Bruttoinvestoinnit 178 261 436 1 767 860
% liikevaihdosta 1,1 1,3 2,2 5,0 2,6

Tutkimus- ja kehitysmenot 504 896 512 2 201 2 148
% liikevaihdosta 3,2 4,4 2,6 6,2 6,6

Tilauskanta, milj. 0,5 2,8 2,3 1,6 6,5

Henkilöstö, keskimäärin 104 134 185 214 263
Henkilöstö, kauden lopussa 101 133 156 205 207

Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur -0,15 -0,12 -0,14 0,01 -0,04
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), eur -0,10 -0,11 -0,15 0,01 -0,05
Osakekohtainen oma pääoma, eur 0,03 0,07 0,02 0,17 0,13
Osakekohtainen osinko, eur
Osinko tuloksesta, %
Efektiivinen osinkotuotto, %

P/E luku (laimennettu) -1,13 -2,6 -3,1 123 -15,16
P/E luku (laimentamaton) -1,03 -2,2 -2,9 123 -14,50

Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,10 0,24 0,44 1,23 0,66
Osakekannan markkina-arvo milj. EUR 5,5 11 15 38 21

Osakeantikorjattu osakkeiden vaihto 14 488 490 15 224 169 25 765 595 29 948 868 15 431 020
Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta, % 30,50 % 41,60 % 77,8 % 91,5 % 51,9

Osakkeiden osakeantioikaistun luku-
määrän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 48 856 121 36 584 446 33 196 044 32 725 627 29 707 882

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
tilikauden lopussa 54 873 722 46 964 875 34 250 591 31 250 591 31 250 591

Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu,
osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tili-
kauden aikana 55 332 154 42 237 619 34 513 135 33 455 136 31 063 991
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Oman pääoman tuotto-% (ROE):

Voitto/tappio ennen satunnaiseriä - verot x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin)

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI):

Voitto/tappio + rahoituskulut  x  100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
(keskimäärin)

Omavaraisuusaste (%):

Oma pääoma + vähemmistöosuus  x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaisuusaste (%):

Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset 
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus 

Osakekohtainen tulos (EPS):

Tulos ennen satunnaiseriä +/- vähemmistö-
osuus tilikauden tuloksesta - verot
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
(keskimäärin)

Osakekohtainen oma pääoma:

Oma pääoma 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa

Osakekohtainen osinko:

Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa

Osinko tuloksesta ( %):

Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto (%):

Osakekohtainen osinko x 100
Tilinpäätöspäivän päätöskurssi 

P/E luku:

Tilinpäätöspäivän päätöskurssi 
Osakekohtainen tulos



CENCORP OYJ TULOSLASKELMA (EUR)

Liitetieto 01.01. - 31.12.2008 01.01. - 31.12.2007

Liikevaihto 1, 2 14 385 184,75 100,0 % 18 676 144,01 100 %
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) -591 932,19 -134 825,10
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 3 368 383,56 419 959,29

Materiaalit ja palvelut 4
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
      Ostot tilikauden aikana 6 315 277,24 8 851 182,04
      Varastojen muutos 160 711,32 413 468,78
  Ulkopuoliset palvelut 291 487,92 599 271,15
Henkilöstökulut 6 5 196 848,57 5 061 027,44
Poistot ja arvonalentumiset
   Suunnitelman mukaiset poistot 1 144 422,28 1 184 185,68
Liiketoiminnan muut kulut 8 3 271 896,21 3 770 878,59

Liikevoitto (-tappio) -2 219 007,42 -15,4 % -918 735,48 -4,9 %

Rahoitustuotot ja -kulut 9
  Tuotot osuuksista saman konsernin 
  yrityksissä
  Muut korko- ja rahoitustuotot 
       Saman konsernin yrityksiltä 202 314,46
       Muilta 2 273,77 -41 320,93
  Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -166 838,92
  Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -1 211 028,87 -962 853,83
  Korkokulut ja muut rahoituskulut
       Saman konsernin yrityksille
       Muille -897 877,89 -1 081 608,31
  Kurssierot 0,00 -273 948,44

Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä -4 492 479,33 -31,2 % -3 076 152,53 -16,5 %

Satunnaiset erät 10
  Satunnaiset tuotot 7 000,00
  Satunnaiset kulut -138 535,78

Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -4 492 479,33 -3 207 688,31

Tilinpäätössiirrot
  Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -5 765,98 -14 269,56
Tuloverot/veronkorotukset 0,00 -45 004,27

Tilikauden voitto (-tappio) -4 498 245,31 -31,3 % -3 266 962,14 -17,5 %



CENCORP OYJ TASE (EUR)

Liitetieto 31.12.2008 31.12.2007
V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT
  Aineettomat hyödykkeet 12
    Tuotekehitysmenot 970 738,72 58 734,84
    Aineettomat oikeudet 262 795,57 362 467,90
    Muut pitkävaikutteiset menot 837 573,19 1 237 411,90
    Keskeneräiset tuotekehityshankkkeet 0,00 2 071 107,48 1 340 422,71 2 999 037,35

  Aineelliset hyödykkeet
     Maa- ja vesialueet 12 108 924,27 115 428,31
     Rakennukset ja rakennelmat 1 024 188,64 1 147 003,80
     Koneet ja kalusto 198 563,90 1 331 676,81 202 488,56 1 464 920,67

  Sijoitukset
     Osuudet saman konsernin yrityksissä 13 238 522,62 398 852,67
     Muut osakkeet ja osuudet 10 091,28 248 613,90 16 600,15 415 452,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT
  Vaihto-omaisuus
     Aineet ja tarvikkeet 1 872 392,49 2 031 973,17
     Puolivalmistevarasto 4 033,30 5 163,94
     Keskeneräiset tuotteet 956 146,35 804 488,06
     Valmiit tuotteet ja tavarat 428 651,62 3 261 223,76 1 172 242,10 4 013 867,27

  Saamiset
   Pitkäaikaiset
     Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 1 437 091,34 2 382 647,83
     Muut saamiset pitkäaikaiset 57 738,20 1 494 829,54 37 000,00 2 419 647,83
   Lyhytaikaiset
     Myyntisaamiset 2 676 396,60 5 543 060,64
     Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14 106 235,50 1 021 330,79
     Muut saamiset 75 292,18 264 058,93
     Siirtosaamiset 15 303 129,61 3 161 053,89 361 793,08 7 190 243,44

  Rahat ja pankkisaamiset 8 347,22 8 347,22 85 722,25 85 722,25

V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 11 576 852,60 18 588 891,63

31.12.2008 31.12.2007
V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA 16
  Osakepääoma 3 425 059,10 3 425 059,10
  Ylikurssirahasto 4 695 570,81 4 695 570,81
  Vararahasto 211 384,16 211 384,16
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 099 007,40 4 409 999,40
  Edellisten tilikausien tulos -9 363 553,65 -6 096 591,51
  Tilikauden tulos -4 498 245,31 1 569 222,51 -3 266 962,14 3 378 459,82

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
  Poistoero 45 257,36 45 257,36 39 491,38 39 491,38

PAKOLLISET VARAUKSET
  Muut pakolliset varaukset 17 115 061,96 115 061,96 191 647,98 191 647,98

VIERAS PÄÄOMA
  Pitkäaikainen 18
     Vaihtovelkakirjalainat 0,00 2 689 008,00
     Lainat rahoituslaitoksilta 2 367 523,28 3 567 523,28
     Muut velat 594 798,77 2 962 322,05 985 468,77 7 242 000,05

  Lyhytaikainen
     Lainat rahoituslaitoksilta 3 227 192,53 3 548 206,07
     Saadut ennakot 284 484,69 63 149,70
     Ostovelat 1 234 505,71 1 445 011,29
     Velat saman konsernin yrityksille 19 215 514,43 584 179,11
     Muut velat 861 456,73 748 802,29
     Siirtovelat 20 1 061 834,63 6 884 988,72 1 347 943,94 7 737 292,40

V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 11 576 852,60 18 588 891,63
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 

1 000 EUR 2008 2007

Liiketoiminnan rahavirta:
Liiketulos -2 219 -919
Suunnitelman mukaiset poistot 1 144 1 380
Liikevoiton oikaisuerät 1) -390 94
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 465 555

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) 3 114 -613
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 753 548
Saatujen ennakkojen lisäys(+)/vähennys(-) 221 -281
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -335 132
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 288 341

Tytäryhtiöille annetun rahoituksen lisäys(-)/vähennys(+) 281 808
Rahoitustuotot ja -kulut -896 -1 883
Maksetut välittömät verot 0 -45

Liiketoiminnan rahavirta 1 673 -779

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -168 -236
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 350
Investoinnit muihin sijoituksiin 0
Luovutustulot muista sijoituksista 28

Investointien rahavirta 210 -236

Rahoituksen rahavirta:

Maksulliset osakeannit 0 1 360
Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 769 -1 079
Lyhytaikaisten lainojen muutos -191 805

Rahoituksen rahavirta -1 960 1 086

Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) -77 71

Rahavarat tilikauden alussa 86 15
Rahavarat tilikauden lopussa 9 86

-77 71
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Cencorp Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitosäännösten mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen
IFRS-laadintaperiaatteita ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen näitä standardeja aina, kun se on ollut mahdollista.
Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet poikkeavat konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteista seuraavissa tapauksissa:

Muut pitkävaikutteiset menot

Tytäryhtiöfuusiossa 1.1.2006 syntynyt fuusioaktiiva on emossa kirjattu muihin pitkävaikutteisiin menoihin, 
joka poistetaan viiden vuoden poistoaikana. Konsernissa erä on liikearvossa, eikä siitä tehdä poistoja.

Aineettomissa pysyvissä vastaavissa olevat muut pitkävaikutteiset menot sisältävät vuokrakiinteistöjen perusparannusmenoja, 
jotka konsernin tilinpäätöksessä raportoidaan IFRS-standardien mukaisesti aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä

Rahoitusleasing

Rahoitusleasingvuokrat kirjataan emoyhtiössä vuokrakuluiksi, konsernissa niitä käsitellään IAS 17:n mukaisesti
rahoitusleasinginä.

Konsernirakenteen muutokset

Cencorp Oyj:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Salon Ratakatu 10 myi joulukuussa 2006 omistamansa tehdashallin ja siihen
liittyvän maanvuokrasopimuksen. Koska kiinteistöyhtiön ainoa tarkoitus oli hallinnoida kaupan kohteena ollutta 
omaisuutta päätettiin kiinteistöyhtiö purkaa selvitystilamenettelyn kautta. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi selvitys-
miehen lopputilityksen 27.12.2007 ja yhtiö purkautui.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN MARKKINA-ALUEITTAIN (EUR 1000)

2008 % 2007 %

Eurooppa 8 763 61 10 655 57
Amerikka 3 367 24 2 205 12
Aasia ja Australia 2 256 16 5 816 31
Yhteensä 14 385 18 676

2. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN (EUR 1000)
2008 % 2007 %

Autoelektroniikka 1 658 12 1 935 11
Sopimusvalmistus 1 762 12 440 2
Teollisuuselektroniikka 7 587 53 7 136 38
Tietoliikenne 3 297 23 9 024 48
Muut 81 1 141 1

14 385 18 676

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (EUR 1000)

2008 2007

Vuokratuotot 24 39
Avustukset 0 27
Muut tuotot 344 354

368 420
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4. MATERIAALIT JA PALVELUT

2008 2007

Aineet ja tarvikkeet 
Ostot tilikauden aikana 6 315 8 851
Varaston muutos 161 413

6 476 9 264
Ulkopuoliset palvelut 291 599
Materiaalit ja palvelut yhteensä 6 767 10 327

HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

5. HENKILÖSTÖ
Yhtiön palveluksessa oli 

2008 2007
tilikauden aikana keskimäärin 

toimihenkilöitä 70 71
työntekijöitä 31 35

101 106

Kauden lopussa 
toimihenkilöt 60 77
työntekijät 28 34

88 111

6. HENKILÖSTÖKULUT (EUR 1000)
2008 2007

Palkat ja palkkiot 4 259 4 147
Eläkekulut 765 685
Muut henkilösivukulut 173 243
Henkilöstökulut yhteensä 5 197 5 075

Henkilöstökuluista on aktivoitu 3 15
tuotekehitysmenoihin ennen avustusten
vähentämistä

7. JOHDON PALKAT JA PALKKIOT (EUR 1000)
2008 2007

Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat 165 150

Hallituksen jäsenten palkkiot 70 36

Hallituksen ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset

Toimitusjohtajalle ei ole eläkesitoumuksia.

Lainat lähipiiriin kuuluville henkilöile

Yhtiön toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenille tai osakkeenomistajille ei ole myönnetty lainoja.

8. POISTOT JA ARVONALENTUMISET (EUR 1000)
2008 2007

Suunnitelman mukaiset poistot 1 144 1 184
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8. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT (EUR1000)
2008 2007

Muut henkilöstökulut 59 27
Kuljetus- ja ajoneuvokulut 197 162
Matkat, markkinointi- ja edustuskulut 275 405
Kiinteistökulut 380 398
Tietoliikennekulut 395 591
Ostetut palvelut 814 824
Provisiot 806 714
Muut liiketoiminnan kulut 345 650
Yhteensä 3 271 3 771

Tilintarkastajien palkkiot 2008 2007

Tuokko Tilintarkastus Oy

Tilintarkastuspalkkiot 61 29
Todistukset ja lausunnot 2 0
Veroneuvonta 0 1
Muut palvelut 16 6

79 36
KPMG Oy Ab

Tilintarkastuspalkkiot 0 0
Todistukset ja lausunnot 0 0
Veroneuvonta 0 0
Muut palvelut 0 0

0 0
0 36

9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (EUR 1000)

2008 2007
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0
Muilta 0 0
Osinkotuotot yhteensä 0 0

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 
Saman konsernin yrityksiltä 0 0
Muilta 0 0
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 0 0

Muut korko- ja rahoitustuotot 
Saman konsernin yrityksiltä 202
Muilta 2 -41
Muut korkotuotot yhteensä 2 161
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 2 161

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 
ja muut korkotuotot yhteensä 0 0

Korkokulut ja muut rahoituskulut 
Saman konsernin yrityksille 0 0
Muille -840 -1 013
Korkokulut yhteensä -840 -1 013
Muut rahoituskulut -57 -68
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -897 -1 081

Kurssitappio/-voitto (netto) 0 -274

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -167
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien arvopapereista -1 211 -963

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 273 -2 157

Ruotsin tytäryhtiöltä Cencorp AB:ltä oleva lainasaaminen 111 tuhatta euroa ja Suomen tytäryhtiöltä Singulase Oy:ltä oleva
lainasaaminen 1100 tuhatta euroa on alaskirjattu emossa.

10. SATUNNAISET ERÄT
2008 2007

Satunnaiset tuotot/konserniavustukset 0 7
Satunnaiset kulut: fuusiotappio/purkutappio 0 139

0 132
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TASEEN VASTAAVIA  KOSKEVAT LIITETIEDOT

11. POISTAMATTA OLEVAT AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSMENOT (EUR 1000)

2008 2007

Tuotekehitysaktivointien lisäys 35 142

Tuotekehitysmenot 1 375 59
Keskeneräiset tuotekehityshankkeet 0 1 341

1 375 1 400

Keskeneräisistä tuotekehityshankkeista ei tehdä poistoja.

Cencorp esitteli huhtikuussa 2008 Las Vegasissa APEX 2008-messuilla kaksi uutta tuotetta, Cencorp 1001 SR-jyrsinlaitteen
ja Cencorp 501 IL-testauslaitteen. Molempien tuotteiden asiakastoimitukset alkoivat kesäkuussa.

Vuoden 2008 aikana kehitimme edelleen olemassa olevien laitteiden modulaarista rakennetta tuotannon läpimenoaikojen
lyhentämiseksi ja valmistuksen kannattavuuden parantamiseksi. Lisäksi jatkoimme lyijyttömän laserjuotoslaitteen kehitys-
yhteistyötä yhdessä Philips Lighting Systemsin kanssa.

Vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä keskitymme 1001 OS-piirilevysahan tuotteistamiseen sekä uuden 
sukupolven liikkeenohjauksen määrittelyyn tulevia tuoteperheitä varten.

12. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 

Tuotekehitys
menot*

Aineetto
mat 
oikeudet

Muut pitkä- 
vaikutteiset 
menot Yhteensä Maa-alueet

Rakennuk
set ja 
rakennelm
at

Koneet ja 
kalusto Yhteensä

Hankintameno

1.1.2008 6 121 1 458 2 636 10 215 115 1 932 2 243 4 290

Lisäykset 35 10 0 45 0 19 103 122

Vähennykset 0 0 0 0 6 78 0 84

Hankintameno
31.12.2008 6 156 1 468 2 636 10 260 109 1 873 2 346 4 328

Kertyneet poistot 
ja arvonalennukset

1.1.2008 4 722 1 095 1 399 7 216 0 785 2 041 2 826

Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot

Tilikauden poistot 463 110 400 973 0 64 107 171

Arvonalennukset

Kertyneet poistot 
31.12.2008 5 185 1 205 1 799 8 189 0 849 2 148 2 997

Kirjanpitoarvo
31.12.2008 971 263 837 2 071 109 1 024 198 1 331

Kirjanpitoarvo
31.12.2007 1 399 363 1 237 2 999 115 1 147 202 1 464

*) sisältää myös kehittämismenoja keskeneräisistä tuotekehitysprojekteista 

Kiinteistöjärjestely Lohjan kaupungin kanssa on käsitelty rahoitustapahtumana. Kiinteistöt ovat emoyhtiön käyttömaisuudessa
ja poistot on kirjattu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
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13. OMISTUKSET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ
Emoyhtiön Konsernin 

Kotipaikka omistusosuus omistusosuus
PMJ testline Oy Lohja, Suomi 100,0 %
TMD Test Mechanic & Design Oy Salo, Suomi 100,0 %
Singulase Oy Espoo, Suomi 100,0 %
Cencorp AB Sollentuna, Ruotsi 100,0 %
Cencorp AS Tallinna, Viro 100,0 %
Cencorp UK Ltd. Hartford, Iso-Britannia 100,0 %
Cencorp S.A.R.L. Marne la Vallee, Ranska 99,0 % 100,0 %
Cencorp USA Inc. Dallas, TX, USA 100,0 %
Cencorp Americas, LLC McAllen, TX,  USA 100,0 %
Cencorp Kft. Budapest, Unkari 100,0 %

14. SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSELTÄ (EUR 1000)

2008 2007
Pitkäaikainen
Lainasaamiset 1 437 2 383

Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 104 813
Lainasaamiset 2 208
Muut lyhytaikaiset saamiset 0 0
Yhteensä 106 1 021

15. SIIRTOSAAMISET (EUR 1000)
2008 2007

Avustukset 0 102
Vakuutusennakot 10 34
Ostoennakot 81 124
Muut siirtosaamiset 212 102
Yhteensä 303 362
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TASEEN VASTATTAVIA  KOSKEVAT LIITETIEDOT

16. OMA PÄÄOMA (EUR 1000)
2008 2007

Oman pääoman muutokset

Osakepääoma tilikauden alussa 3 425 3 425
Suunnattu osakeanti, optioiden käyttö 0 0
Osakepääoma tilikauden lopussa 3 425 3 425

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 4 696 4 696
Suunnattu osakeanti, optioiden käyttö 0 0

Ylikurssirahastosta voittovaroihin siirretty
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 4 696 4 696

Vararahasto tilikauden alussa 211 211
Vararahasto tilikauden lopussa 211 211

Sidottu oma pääoma yhteensä 8 332 8 332

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto tilikauden alussa 4 410 0
Osakeanti 27.9.2007 0 1 360
Vaihtovelkakirjalainan konversio 2 689 3 050
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto tilikauden lopussa 7 099 4 410

Kertyneet voittovarat tilikauden alussa -9 364 -6 097
Edellisen tilikauden tuloksen oikaisu 0 0
Tilikauden tulos -4 498 -3 267
Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa -13 862 -9 364

Vapaa oma pääoma yhteensä -6 763 -4 954

Pääomalaina tilikauden alussa 0 0
Pääomalainan takaisinmaksu 0 0
Pääomalaina tilikauden lopussa 0 0

Oma pääoma yhteensä 1 569 3 378

17. PAKOLLISET VARAUKSET (EUR 1000)
2008 2007

Tuloutusvaraukset 16 105
Takuuvaraukset 82 85
Muut pakolliset varaukset 17 2
Yhteensä 115 192
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18. PITKÄAIKAISET VELAT (EUR 1000)

Pitkäaikaisiiin velkoihin sisältyvät erät, jotka erääntyvät maksettavaksi viiden
vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua:

2008 2007

Lainat rahoituslaitoksilta 0 68
Yhteensä 0 68

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

19. VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE (EUR 1000)
2008 2007

Ostovelat 200 565
Muut lyhytaikaiset velat 15 19
Yhteensä 215 584

20. SIIRTOVELAT (EUR 1000)
2008 2007

Korkojaksotukset 127 108
Henkilöstökulujen jaksotus 631 676
Provisiovaraukset 207 502
Muut siirtovelat 96 62
Siirtovelat yhteensä 1 061 1 348

21. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (EUR 1000)
2008 2007

Rahoituslaitoslainat 5 594 9 810
Annetut yrityskiinnitykset 12 687 12 687
Annetut kiinteistökiinnitykset 0 0

Muut lainat 778 1 220
Annetut kiinteistökiinnitykset 0 0

Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 1 670 1 630
Myyntisaamiset vakuutena 2 129 3 437

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

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 59 69
Myöhemmin erääntyvät 28 41

Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 162 176
Myöhemmin erääntyvät 545 692
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OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2008
Osakkeita/ääniä %

1. Sampo Pankki Oyj 10 908 847 19,88
2. Jokela Markku 8 407 757 15,32
3. Savcor Group Ltd Oy 5 311 213 9,68
4. Tilitoimisto Capital Oy 3 851 275 7,02
5. Etra-Invest Oy Ab 3 370 000 6,14
6. FT Capital Oy 1 707 140 3,11
7. FIM Pankki Oy 615 914 1,12
8. Trobe Oy 550 000 1,00
9. Uimonen Juha Eerik 400 000 0,73
10. Sinkkonen Raija 352 500 0,64

Hallintarekisteröity 72 711 0,13
Muut yhteensä 19 326 365 35,22

Kaikki yhteensä 54 873 722 100,00

Omistusjakauma 31.12.2008

Omistuksia % Osakkeita/ääniä %
1-500 2 479 47,93 551 114 1,00
501-1000 830 16,05 715 784 1,30
1001-10000 1 513 29,25 5 698 058 10,38
10001-999 999 999 999 350 6,77 47 638 766 86,82
Yhteistilillä 270 000 0,49
Odotusluettelolla yhteensä 0 0,00
Kaikki yhteensä 5 172 100,00 54 873 722 100,00

Omistajat omistajaryhmittäin 31.12.2008

Omistuksia % Osakkeita/ääniä %
Yritykset 236 4,56 18 130 801 33,04
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 0,12 10 918 847 19,90
Kotitaloudet 4 888 94,51 25 317 242 46,14
Ulkomaat 33 0,64 184 231 0,34
Julkisyhteisöt 1 0,02 32 400 0,06
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8 0,15 20 201 0,04
Odotusluettelolla yhteensä 0 0,00
Yhteistilillä 270 000 0,49
Kaikki yhteensä 5 172 100,00 54 873 722 100,00

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa yhteensä 5 172 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurimman 
osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2008 yhteensä 64,65 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. 
Suurin osakkeenomistaja on Sampo Pankki Oyj,  joka omistaa vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin 
jälkeen 19,88 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön perustajan ja entisen toimitusjohtajan 
Markku Jokelan omistuksessa on 15,32 prosenttia osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenet 
määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2008 10 114 897 osaketta, mikä oli 18,43 yhteensä 
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Timmerbacka ei omista yhtiön 
osakkeita. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä 31.12.2008 oli 111 520 eli 0,2 
prosenttia osake- ja äänimäärästä. Cencorp Oyj:n hallussa ei ollut yhtiön omia osakkeita vuoden 
lopussa. 
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HALLITUKSEN EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Cencorp Oyj:n hallitus esittää 29.4.2009  kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä
osinkoa jaeta.

Lohjalla, 31. päivänä  maaliskuuta 2009

Matti Paasila Markku Jokela
hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen

Hannu Timmerbacka
hallituksen jäsen
toimitusjohtaja



TILINTARKASTUSKERTOMUS   
Cencorp Oyj:n yhtiökokoukselle  
 
Olemme tarkastaneet Cencorp Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, 
tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista 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 ja määräysten mukaisesti. Hallitus 
vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja 
toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla 
tavalla järjestetty.  
 
Tilintarkastajan velvollisuudet  
 
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, 
konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää 
ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista 
siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa 
ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat 
toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.  
 
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja 
muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan 
ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös 
tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. 
  
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia 
tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.  
 
Huomautukset 
 
Emoyhtiön taseeseen sisältyy saamisia tappiolliselta tytäryhtiöltä yhteensä 1,5 milj. euroa. 
Tytäryhtiön taloudellinen tilanne huomioon ottaen näitä saamisia on ainakin osittain 
pidettävä arvottomina.  
 



Emoyhtiön taseessa on pitkävaikutteisissa menoissa esitetty poistamatonta liikearvon 
hankintamenoa yhteensä 0,8 milj. euroa. Vastaava liikearvo on konsernitaseessa yhteensä 2,0 
milj. euroa. Emoyhtiön taseeseen ja konsernitaseeseen sisältyy tuotekehityshankkeiden 
aktivoituja hankintamenoja yhteensä 1,0 milj. euroa. Näiden tase-erien arvo on riippuvainen 
julkistetun yritysjärjestelyn toteutumisesta tai yhtiön toimintaedellytysten turvaamisesta 
oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Mikäli yritysjärjestely ei toteudu tai oman pääoman 
ehtoista rahoitusta ei saada, on näitä tase-eriä pidettävä arvottomina. Tällöin yhtiön 
tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä ei voida laatia jatkuvuusperiaatteen mukaisesti. 
 
Yhtiön toiminta on erittäin tappiollista. Yhtiön rahoitustilanne sekä maksuvalmius on 
tilikauden aikana ollut kireä. Mielestämme yhtiön toiminnan jatkamisedellytykset ovat täysin 
riippuvaisia riittävän suuresta oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäämisestä. 
Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä käsiteltäessä yhtiökokoukselle tulee esittää luotettava 
selvitys yhtiön toiminnan jatkamisedellytyksistä.  
 
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 edellä todettu 
huomioon ottaen.  
  
Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta  
 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta edellä todettu huomioon ottaen. Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.  
 
Lohjalla, 31. päivänä maaliskuuta, 2009 
 
 
Tuokko Tilintarkastus Oy 
KHT-yhteisö 
 
 
Timo Tuokko 
KHT 
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HALLINNOINTIPERIAATTEET 

 

1. Cencorp -konserni 

1. Cencorp -konserni 

Cencorp Oyj ("Cencorp") on julkisesti noteerattu suomalainen osakeyhtiö, jonka 
päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen 
osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (OMX)  antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja 
määräyksiä. Cencorp -konserni muodostuu emoyhtiö Cencorp Oyj:stä, joka on Suomessa 
rekisteröity ja Lohjalla kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, sekä sen kuudesta 
ulkomaisesta ja neljästä suomalaisesta tytäryhtiöstä. 

Cencorpin ylintä päätöksentekovaltaa käyttävät toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja 
toimitusjohtaja. 

 
2. Yhtiökokous  

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

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kalenterikuukautta ja 
viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta yhdessä suomenkielisessä 
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Lisäksi kutsu julkistetaan 
pörssitiedotteena ja asetetaan nähtäväksi yhtiön Internet-sivuille. 

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 

3. Hallitus  

3.1. Tehtävät ja vastuu 

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävät yhtiön strategiaa, 
organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevat asiat. Hallituksen tehtävät ja vastuu 
määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. 
Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen 
kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät. Lisäksi hallituksen kokouksissa ovat läsnä 
yhtiön toimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja ja talousjohtaja. 

Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan:  

• Vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla hallitukselle 
velvoittavasti säädetyistä tehtävistä  

• Hyväksyä yhtiön strategia ja päämäärät  
• Hyväksyä yhtiön arvot ja eettiset periaatteet  
• Hyväksyä yhtiön johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne  
• Hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset  
• Hyväksyä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ja valvoa 

niiden noudattamista  
• Hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus  
• Vastata rahoitusmarkkinan ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta  
• Hyväksyä yhtiön rahoituspolitiikka  
• Vastata yhtiön arvon kehittymisestä ja määritellä yhtiön osinkopolitiikka  
• Hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät yksittäiset 

investoinnit ja vastuusitoumukset  
• Hyväksyä yhtiön kannustejärjestelmä ja -politiikka  
• Nimittää ja vapauttaa tehtävistään yhtiön toimitusjohtaja sekä päättää hänen 

sopimusehdoistaan ja palkkioistaan  
• Päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä  
• Päättää konsernirakenteen muuttamisesta  
• Vastata yhtiön Corporate Governance -menettelyiden kehittämisestä  
• Arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa  
• Arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta 

Cencorpin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään 
kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi 
kerrallaan. Toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy 
valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiö järjestyksessä ei 
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ole rajoitettu yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. 

3.2. Hallituksen jäsenet 

Cencorpin hallitukseeen kuuluu tällä hetkellä kolme jäsentä: Matti 
Paasila (puheenjohtaja), Hannu Timmerbacka (varapuheenjohtaja) ja Markku 
Jokela (jäsen). 

Cencorp Oyj:n hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Matti Paasila on 
arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.  

Yhtiökokous on katsonut kolmijäsenisen hallituksen olevan riittävä huomioiden yhtiön 
liiketoiminnan laajuuden. Hallituksen jäsenmäärä arvioidaan vuosittain varsinaisen 
yhtiökokouksen yhteydessä 

 
3.3. Hallituksen palkkiot 

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot päättää yhtiökokous. Vuonna 2008 hallituksen 
jäsenille maksetaan 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajalle 2000 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi matkakulut korvataan Cencorp Oyj:n matkustussäännön mukaisesti. 

Vuonna 2008 Cencorp Oyj:n hallitus kokoontui 33 kertaa. Hallituksen jäsenten 
keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli n. 95%. 

 
 
3.4. Hallituksen valiokunnat 

3.4.1. Nimitys - ja palkitsemisvaliokunta 

Hallitus päätti 22.12.2008 lakkauttaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, koska yhtiön 
liiketoiminnan laajuus ei edellytä nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua  koko 
hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.         

3.4.2 Tarkastusvaliokunta 

Yhtiön hallitus ei ole perustanut erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska yhtiön 
liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien 
asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. 
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4. Toimitusjohtaja ja muu johto 

4.1. Toimitusjohtaja 

Cencorpin toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön 
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain 
mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtaja on Hannu Timmerbacka. Hallitus päättää 
toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista kirjallisissa sopimuksissa. 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -palkka ovat 6 kuukautta. Jos Cencorp irtisanoo 
sopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle kuuden (6) kuukauden bruttopalkkaa vastaava 
kertakorvaus irtisanomisajan päätyttyä. Kertakorvaus on palkkatuloa ja siitä pidätetään 
verot ja muut palkkatuloon liittyvät maksut. 

Toimitusjohtajan eläke määräytyy Työntekijän Eläkelain mukaan. 

Toimitusjohtajan palkka on  9.800 euroa kuukaudessa. 

 
4.2. 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 jäsenten palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. 
Palkitsemisjärjestelmä muodostuu kuukausipalkasta, osakeomistuksesta, optio -
oikeuksista ja tuloksen mukaan määräytyvästä vuosibonuksesta. 

Cencorpin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi: 

lakiasianjohtaja Ville Parpola 

talousjohtaja Jarmo Kanervo 

tuotantojohtaja Sami Lahokoski 

testauslaiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Hannu Seppälä 

myynti-ja markkinointijohtaja Arto Timonen  
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5. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus  

Ylin 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. 
Toteumatietoja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain ja tytäryhtiöittäin. Tiedot 
kattavat mm. liikevaihdon ja tuloksen, tilauskannan, myyntisaatavat ja 
kassavirtaennusteen. Eteenpäin ennustettava jakso on aina vähintään kolmen kuukauden 
pituinen. Toimitus johtaja toimittaa hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin 
kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin tilanteesta ja kehityksestä. 

Osana valvontajärjestelmää Cencorpissa on vahvistettu konsernin 
riskienhallintaperiaatteet. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että 
liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan 
tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti 
konsernin talous ja laki yksiköistä ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin 
hallitukselle. Liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, työturvallisuus- ja 
vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin. 

 
 
6. Sisäpiirihallinto 

Cencorpilla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat OMX:n listayhtiöiden 
sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottavien 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, 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. 

7. Tilintarkastus 

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa 
oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. 
Tämän lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen 
juoksevasta tarkastuksesta. 

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. 
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Yhtiön tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Toukko. 

Vuonna 2008 tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden määrä oli 
61.418,73 euroa. Tämän lisäksi tilintarkastajalle maksettiin konsultointipalkkioita 
18.445,83 euroa. 

 
 
8. Tiedottaminen 

Cencorpin sijoittajaviestinnän tehtävänä on tuoda markkinoille luotettavaa, läpinäkyvää 
ja ajantasaista tietoa yhtiön toiminnasta, jotta osakkeenomistajat voivat arvioida yhtiötä ja 
tehdä omistustaan koskevia päätöksiä. 

Yhtiö julkistaa Internet-sivuillaan kaikki pörssitiedotteensa ja muut listayhtiö n 
tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat asiat suomeksi ja englanniksi. Yhtiö julkistaa 
verkkovuosikertomuksensa Internet-sivuillaan, jossa se on kaikkien osakkeenomistajien 
saatavilla tasapuolisesti. Myös yhtiön hallintoperiaatteet (Corporate Governance 
Statement) ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. 

. 
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HALLITUS 
 
Matti Paasila 
 
Teollisuusneuvos Matti Paasila on Cencorpin hallituksen puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan 
diplomi-insinööri. Vuosina 2003–2006 Matti Paasila on toiminut Sarna Polymer Holding AG.:n 
toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä, vuosina 1994–2002 Rieter Automotive Systemsin 
toimitusjohtajana, vuosina 1991–1994 Tradeka/EKA yhtymän johtokunnan puheenjohtajana ja 
hallituksen varapuheenjohtajana, sekä 1973–1982 ja 1987 ja 1988–1991 eri johtotehtävissä ja 
johtokunnan jäsenenä Nokia -konsernissa.  
 
Matti Paasila ei omistanut tilikauden päättyessä Cencorpin osakkeita tai optioita.  
 
 
Hannu Timmerbacka 
 
Hannu Timmerbacka on Cencorpin hallituksen varapuheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja ja 
johtoryhmän puheenjohtaja. Hannu Timmerbackalla on monipuolinen tekninen, kaupallinen ja 
liikkeenjohdollinen koulutustausta Suomesta, Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Ennen aloittamistaan 
Cencorpin toimitusjohtajana hän on toiminut vuonna 2008 itsenäisenä yrittäjänä (TIMEA Tmi), 
vuosina 2005–2007 Sasken Finland Oy:n ja Botnia Hightech Oy:n toimitusjohtajana 
(perustajaosakas) sekä vuosina 2003–2005 Botnia Hightech Oy:n päätoimisena hallituksen 
puheenjohtajana. Hannu Timmerbackalla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus 
elektroniikka-alan tuotekehityksestä, myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä sekä 
rakennejärjestelyistä kansainvälisissä suomalaisissa yrityksissä. Hän on toiminut 
tulosvastuullisissa johtotehtävissä muun muassa seuraavissa yrityksissä: Sasken Finland Oy, 
Botnia Hightech Oy, Rocla Robotrucks Oy, Metso Automation Oy, Valmet Automation Oy ja 
Kajaani Elektroniikka Oy. Hän on lisäksi toiminut Metso Automation Oy:n, Valmet Automation 
Oy:n ja Kajaani Elektroniikka Oy:n ulkomaisten tytäryhtiöiden hallituksissa Ruotsissa, Norjassa, 
Japanissa, Taiwanissa ja Kiinassa. 
 
Hannu Timmerbacka ei omistanut tilikauden päättyessä Cencorpin osakkeita tai optioita. 
 
 
Markku Jokela 
 
Markku Jokela on Cencorpin hallituksen jäsen. Hän on koulutukseltaan insinööri. Hän on 
Cencorpin perustaja ja toiminut Yhtiön toimitusjohtaja na vuosina 1989 –2001. Hän on toiminut 
Photoniumin toimitusjohtajana 2006–2009  ja Metalex Oy:n tehtaanjohtajana vuosina 1987–1989. 
Markku Jokela on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1989 alkaen 27.10.2008 saakka 
ja uudelleen 22.12.2008 alkaen.  
 
Markku Jokela omisti tilikauden päättyessä 10.114.897 Cencorpin osaketta, sisältäen Markku 
Jokelan suoraan omistamat osakkeet ja hänen määräysvallassaan arvopaperimarkkinalain 1 
luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevan FT Capital Oy:n omistamat 1.707.140 Cencorpin 
osaketta.  
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JOHTORYHMÄ 
 
Hannu Timmerbacka, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2008 eteenpäin 
 
Hannu Timmerbackan taustat ja omiostukset Cencorpissa on esitelty edellä kohdassa hallitus. 
 
 
Jarmo Kanervo, talousjohtaja, toimitusjohtajan varamies, johtoryhmän jäsen vuosina 1997–2002 
ja vuodesta 2006 eteenpäin 
 
Jarmo Kanervo on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän vastaa yhtiön taloushallinnosta 
ja rahoituksesta. Hän on toiminut Cencorpin talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 
2006 alkaen. Jarmo Kanervo hoiti Cencorpin vt. toimitusjohtajan tehtävää oman talousjohtajan 
toimensa ohessa sekä syksyllä 2006 että 27.6.–22.12.2008. Vuosina 2002–2006 hän toimi FT 
Capital Oy:n toimitusjohtajana sekä Steripolar Oy :n varatoimitusjohtajana. Vuosina 1997–2002 
Jarmo Kanervo toimi Yhtiön talousjohtajana. Jarmo Kanervolla on laaja ja monipuolinen kokemus 
taloushallinnon eri osa-alueista. Hän on toiminut taloushallinnon vastuullisissa tehtävissä sekä 
teollisuuden että kau pan alalla muun muassa seuraavissa yhtiöissä: Amer-Yhtymä Oy, Oy 
Gustav Paulig Ab, Metalex Oy, Lundinvest Oy, Evox Oy ja Cultor Oy. 
 
Kanervo omisti tilikauden päättyessä 127 560 kpl Cencorpin osakkeita, 60 000 kpl Cencorpin 
2004B optiota, 50 000 kpl Cencorpin 2006A optiota ja 50 000 kpl Cencorpin 2006B optiota.  
 
 
Ville Parpola, lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen vuosina 2000–2002 ja vuodesta 2004 
eteenpäin 
 
Ville Parpola vastaa konsernin laki-, henkilöstö- ja tiedotusasioista ja toimii Cencorpin hallituksen 
sihteerinä. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Parpola toimi vuosina 2003-2004 
ennen siirtymistään takaisin yhtiön palvelukseen lakimiehenä Asianajotoimisto Borenius & 
Kemppinen Oy:ssä erikoisalanaan fuusiot ja yrityskaupat sekä kansainväliset sopimukset. Hän on 
toiminut vuosina 1999–2002 Cencorpissa konsernin lakimiehenä.  
 
Parpola omisti tilikauden päättyessä 48 857 kpl Cencorpin osakkeita, 53 500 kpl Cencorpin 
2004A optiota, 53 500 kpl Cencorpin 2004B optiota, 50 000 kpl Cencorpin 2006A  optiota ja 
50 000 kpl Cencorpin 2006B optiota.  
 
 
Hannu Seppälä,  johtaja, testauslaite- ja laserliiketoiminta, johtoryhmän jäsen vuodesta 2001 
eteenpäin 
 
Hannu Seppälä on toiminut aiemmin yrittäjänä erikoistuen testausratkaisuihin. Cencorp osti Salon 
Hannu Seppälä Ltd:n vuonna 1999. 
 
Hannu Seppälä omisti tilikauden päättyessä 176 471 kpl Cencorpin osakkeita, 53 500 kpl 
Cencorpin 2004A optiota, 53 500 Cencorpin 2004B optiota, 50 000 kpl Cencorpin 2006A optiota 
ja 50 000 kpl Cencorpin 2006B optiota 
 
 
Arto Timonen, myynti- ja markkinointijohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2008 eteenpäin 
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Arto Timonen vastaa Cencorpin myynnistä, markkinoinnista ja huollosta. Hän on ollut yhtiön 
palveluksesta vuodesta 2005 alkaen mm tuotepäällikkönä ja avainasiakaspäällikkönä. 
Aikaisemmin hän on toiminut M-Real Oyj:n ja Nokia Oyj:n palveluksessa. 
 
Timonen ei omistanut tilikauden päättyessä Cencorpin osakkeita. Hän omisti 12 500 kpl 
Cencorpin 2004A optiota ja 12 500 kpl Cencorpin 2004B optiota.  
 
 
Sami Lahokoski, tuotantojohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2007 eteenpäin 
 
Lahokoski vastaa Cencorp Oyj:n Lohjan tehtaan robottituotannosta. Hän on ollut yhtiön 
palveluksessa vuodesta 2000 alkaen ja toiminut  aikaisemmin mm. toimitusprojekteista ja 
ostotoiminnoista vastaavana päällikkönä. 
 
Lahokoski omisti tilikauden päättyessä  500 kpl Cencorpin osakkeita, 12 500 kpl Cencorpin 
2004A optiota, 12 500 kpl Cencorpin 2004B optiota ja 50 000 kpl Cencorpin 2006B optiota.  
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