
 

 

 

 

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 

Tunnusluvut 1–3/2013 lyhyesti 

 

Tulevaisuuden näkymät 

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 22–26 ja liiketuloksen 0,0-1,2 miljoonaa euroa. 

Toimitusjohtajan katsaus 

”Vuosi 2013 alkoi menneen vuoden jälkipuoliskon tavoin vaikeassa kysyntätilanteessa. 
Ilmassa oli kuitenkin varovaisia piristymisen merkkejä lukuun ottamatta tietoliikennealaa. 
Liikevaihtomme laski selvästi suhteessa vertailukauteen, mutta säilyi kuitenkin 
edellisvuosineljänneksen tasolla 4,9 miljoonassa eurossa. Liiketappio, 0,7 miljoona euroa, 
oli pettymys ja olemmekin käynnistäneet toimenpiteitä siltä varalta, että kysynnän 
elpyminen viivästyy. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa. Aspocompin nettovelkaantumisaste on 
negatiivinen ja rahoitusasema hyvä, mikä turvaa yhtiön toiminnan heikosta suhdanteesta 
huolimatta. 

Odotamme edelleen kysynnän parantuvan vuoden 2013 toisella ja kolmannella 
vuosineljänneksellä mukaan lukien tietoliikennesektori, joka on Aspocompille tärkeä 
toimiala. Hitaasta elpymisestä johtuen olemme kuitenkin tarkentaneet koko vuoden 
liikevaihto- ja liiketulosennusteita hieman alaspäin.” 

Liikevaihto ja tulos 

Tammi-maaliskuu 2013 

Katsauskauden liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa, 23 prosenttia vähemmän kuin tammi-
maaliskuussa 2012. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 66 prosenttia (67 % 
1-3/2012). Maantieteellisesti liikevaihdosta 88 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %) ja 12 
prosenttia Aasiasta (4 %). 

Aspocomp konserni Muutos

Liikevaihto 4,9 M€ 6,4 M€ -1,4 M€

Käyttökate (EBITDA) -0,4 M€ 0,8 M€ -1,2 M€

Liikevoitto -0,7 M€ 0,4 M€ -1,2 M€

   % liikevaihdosta -15 % 7 % -22 %-yks.

Osakekohtainen tulos -0,12 € 0,07 € -0,19 €

Liiketoiminnan rahavirta 0,3 M€ 0,1 M€ 0,2 M€

Omavaraisuusaste 72 % 63 % 9 %-yks.

1-3/2013 1-3/2012
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Kysyntätilanne jatkui haasteellisena. Erityisesti tietoliikennesektorin osalta liikevaihto jäi 
selvästi alle budjetoidun. Muiden asiakasryhmien osalta liikevaihto vastasi ensimmäiselle 
vuosineljännekselle asetettua varovaista budjettia. 

Kuva 1 Liikevaihto vuosineljänneksittäin 2013 ja 2012 (M€) 

 

Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (0,4 M€ 1-3/2012). Molemmat tehtaat toimivat alhaisella 
kapasiteetin käyttöasteella, mikä aiheutti kannattavuuden laskun. Tulosta rasitti lisäksi noin 
0,1 miljoonan euron laatukustannukset. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteitä kulujen 
karsimiseksi. 

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos -0,12 euroa 
(0,07 €). 
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Kuva 1 Liiketulos vuosineljänneksittäin 2013 ja 2012 (M€, %) 

 

Investoinnit ja tuotekehitys 

Katsauskauden investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2 M€ 1-3/2012). 

Pääosa investointimenoista oli vuonna 2012 aloitettujen investointien viimeisiä maksueriä. 
Investoinnit kohdistuivat lähinnä Oulun tehtaan kyvykkyyden kehittämiseen. 

Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä 
ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä 
tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin. 

Rahavirta ja rahoitus 

Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-3/2012). Rahavirta 
investointien jälkeen oli -0,1 miljoona euroa (-0,1 M€). 

Konsernin rahoitusasema on edelleen hyvä. Kassavarat kauden lopussa olivat 1,7 miljoonaa 
euroa (2,6 M€ 3/2012). Korolliset nimellisarvoiset velat olivat 0,3 miljoonaa euroa (1,0 M€ 
3/2012). Nettovelkaantumisaste oli -10,4 prosenttia (-14,6 %). Korottomat velat olivat 4,9 
miljoonaa euroa (5,3 M€). Konsernin omavaraisuusaste nousi kauden lopussa 72,1 prosenttiin 
(63,1 %). 

Yhtiö solmi kesäkuussa 2012 uuden rahoitussopimuksen, jossa tarvittavan rahoituksen 
kustannukset ja erityisesti muut ehdot palautuivat normaalin hyvän luottokelpoisuuden 
omaavan yhtiön tasolle. Rahoitussopimukseen liittyi 0,5 miljoonan euron pankkilaina, joka 
maksetaan takaisin kesäkuun 2013 loppuun mennessä sekä 0,5 miljoonan euron 
luottolimiitti. Limiitti ei ollut käytössä tilinpäätöshetkellä. 

Henkilöstö 

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 152 henkilöä (148 vuonna 3/2012). 
Henkilöstön määrä 31.3.2013 oli 153 (149). Heistä työntekijöitä oli 106 (107) ja 
toimihenkilöitä 47 (42). 
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Hallitus, hallitukselle myönnetyt valtuudet 

Järjestäytymiskokouksessaan 26.4.2012 hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen 
hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, valiokuntia ei 
perustettu.   

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 20.12.2011 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai 
maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena 
mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien 
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio-oikeuksia sekä muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön 
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden 
merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa 
merkintähinnan kuittaamiseen. 

Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa/luovuttaa 
osakeannissa ja/tai optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.272.564 
kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi 
kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään 
tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. 

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on 
voimassa 23.4.2013 asti ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset. 

Hallitus on käyttänyt osan valtuutuksesta Teuvan tehtaan hankinnan yhteydessä ja yhtiön 
johdon osakeomistusjärjestelmän mukaisten palkkioiden maksamisen yhteydessä. 
Valtuutusta on käyttämättä 4.070.548 kappaletta. 

Osakkeet 

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2013 oli 6.406.505 kappaletta ja yhtiön 
osakepääoma oli 1.000.000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. 

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 
548.486 kappaletta 1.1.31.3.2013 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 
947.856 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 1,53 euroa, ylin 1,94 euroa ja keskikurssi 1,73 
euroa. Päätöskurssi 28.3.2013 oli 1,61 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 10,3 
miljoonaa euroa. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 8 prosenttia. 

Aspocompin liiketoiminta 

Aspocomp myy ja valmistaa piirilevyjä sekä tarjoaa piirilevyihin liittyviä suunnittelu- ja 
logistiikkapalveluja. Aspocompin omat valmistusyksiköt Oulussa ja Teuvalla muodostavat 
liiketoiminnan ytimen. Molemmissa yksiköissä keskitytään prototyyppi- ja pikatoimituksiin 
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sekä uusien piirilevyteknologioiden tuotteistamiseen yhteistyössä asiakkaiden 
tuotesuunnittelun kanssa. Lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen piirilevyjen 
volyymivälityspalvelua lisäarvopalveluineen. 

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, teollisuus- ja 
autoelektroniikka sekä terveydenhuollon järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat 
yritykset. 

Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja 
erikoismateriaalipiirilevyjä. Se pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin myös rakenteeltaan 
monimutkaisten piirilevyjen osalta. Aspocompin HDI tuotekehitys ja tuotteistaminen on 
keskitetty Ouluun. Lisäksi Oulussa kehitetään piirilevyjen lämmönhallintaan liittyviä 
teknologioita. 

Teuvan tehdas valmistaa kaksi-, monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä. Myös sen 
tuotanto on erikoistunut lyhyisiin sarjoihin ja pikatoimituksiin. Teuvalla kehitetään ja 
tuotteistetaan uusia materiaali- ja rakenneratkaisuja standardi (ei HDI) 
monikerrosteknologiaan perustuen. Lämmönhallinta piirilevyllä on kehitysalueena myös 
Teuvalla. 

Elektroniikan toimitusketjuissa tapahtuu aika ajoin häiriötilanteita, jotka aiheuttavat 
äkillisiä volyymitarpeita. Syynä voi olla häiriö itse piirilevyjen volyymitoimituksissa 
ylikysynnän, onnettomuuden, luonnonmullistuksen tai lomakauden takia. Toisaalta häiriö 
minkä tahansa piirilevylle ladottavan komponentin toimituksissa saattaa aiheuttaa 
muutoksen piirilevyssä. Muutoksesta aiheutuvan äkillisen tarpeen tyydyttäminen on hankalaa 
ja kustannustehotonta pitkiä sarjoja valmistavalle volyymitoimittajalle. Edellä mainituissa 
tilanteissa Aspocompin tehtaat pystyvät hetkellisesti paikkaamaan äkillisesti syntynyttä 
volyymitarvetta. 

Oman valmistuksen lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen piirilevyjen välityspalveluja. 
Palvelu sisältää sopivimman volyymivalmistajan valinnan, tuotteen teknisen tiedon 
välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut. Välityspalvelu täydentää Aspocompin 
omaa valmistuspalvelua siten, että asiakas voi halutessaan ostaa piirilevynsä koko tuotteen 
elinkaaren ajan yhdestä paikasta kustannustehokkaasti. Aspocompin oman valmistuksen 
kautta jatkuvasti päivittyvä kokemus piirilevyteknologioista takaa asiakkaille parhaan 
tietämyksen ja palvelun. 

Tulevaisuuden näkymät 

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa 
liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 22–26 
miljoonaa euroa. Liiketulokseksi ennustetaan 0,0-1,2 miljoonaa euroa. 

Arvio lähiajan liiketoiminnan riskeistä 

Oikeudenkäynnit 

Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti yhtiön maksamaan vuonna 2002 konkurssiin 
menneen Aspocomp SAS:n 388 entiselle työntekijälle vahingonkorvauksina yhteensä noin 11 
miljoonaa euroa. Yhtiö suoritti maksun vuonna 2007. 

Tammikuun 2009 ja syyskuun 2012 välisenä aikana Ranskan Evreuxin työtuomioistuin ja 
Rouenin ylioikeus ovat eri päätöksillä velvoittaneet yhtiön maksamaan Aspocomp SAS:n 20 
entiselle työntekijälle yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa lisättynä lainmukaisilla koroilla. 
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Aspocomp tulee käyttämään kaikki mahdolliset yhtiön kannalta järkevät keinot 
vastustaakseen edellä mainittujen tuomioiden täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
minimoidakseen niiden taloudelliset vaikutukset. 

Korvauksilla ei ole tulosvaikutusta päättyneellä eikä kuluvalla tilikaudella, koska yhtiö on 
tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän kuluvarauksen. Mikäli korvausvaatimukset kuitenkin 
pannaan täytäntöön, niiden rahavirtavaikutus tulee olemaan noin 0,8 miljoonaa euroa. 

Riskinä on lisäksi, että jäljellä olevat noin 90 työntekijää nostavat kanteen. Kesäkuussa 2008 
voimaan tulleen lain mukaan kanneaika vanhenee viidessä vuodessa lain voimaantulosta 
lukien. 

Riippuvuus avainasiakkaista 

Teuvan tehtaan hankinta pienensi viiden suurimman asiakkaan osuutta liikevaihdoista yli 80 
prosentista alle 70 prosenttiin. Tästä huolimatta Aspocomp on edelleen liian riippuvainen 
kourallisesta avainasiakkaitaan, mikä alistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. 

Markkinoiden kehitys 

Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, 
merkittävät muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön 
liiketoimintaan. Pitkittynyt laskusuhdanne lisää kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden 
valmistussarjojen osalta. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä lisää pikatoimitustarpeita ja 
vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien keskittyessä optimoimaan 
kapasiteetin käyttöasteitaan. Mikäli vuonna 2011 alkanut ja vuoden 2012 jälkipuoliskolla 
pahentunut laskusuhdanne pitkittyy, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi. 

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Eurooppaa ravisteleva 
velkakriisi heikentää Aspocompin asiakkaiden toimintakykyä tai aiheuttaa 
tuotekehitystoiminnan siirtymistä Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä 
merkittävästi. 

Maksuvalmius- ja rahoitusriski 

Aspocompin maksuvalmius perustuu kassavaroihin, liiketoiminnan tuottamaan kassavirtaan 
ja ulkopuoliseen rahoitukseen. Vuosien taloudellisten vaikeuksiensa johdosta yhtiöllä saattaa 
olla vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta vastaavassa laajuudessa ja vastaavilla ehdoilla 
kuin sen taloudellinen tilanne mahdollistaisi. Yhtiön maksettavaksi velvoitetut 
vahingonkorvaukset vaikuttavat realisoituessaan haitallisesti yhtiön maksuvalmiuteen (katso 
”Oikeudenkäynnit” edellä). 

Mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta liiketoiminnastaan, ulkopuolisilta rahoittajilta tai muilla 
rahoitustavoilla, yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi, millä puolestaan voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen. 

Taloudellisten tiedotteiden julkistaminen 

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2013 taloudellisen tiedon seuraavasti: 

 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: torstaina 8.8.2013 

 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: torstaina 24.10.2013 

Osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuina päivinä. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernin emoyhtiö 
Aspocomp Group Oyj. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin. 
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Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 
(Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 
1.1.2013 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia ja on arvoinut ettei niillä ole 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen: 

- IAS 1 (uudistettu), Muun laajan tuloksen erien esittäminen 
- IAS 12 (uudistettu), Laskennallisten verojen käsittely 
- IAS 19 (uudistettu), Työsuhde-etuudet 
- IAS 32 (uudistettu), Rahoitusvaran ja –velan vähentäminen toisistaan 
- IFRS 7 (uudistettu), Liitetiedot: Rahoitusvaran ja –velan vähentäminen toisistaan 
- IFRS 9, Rahoitusinstrumentit 
- IFRS 13, Käyvän arvon määrittäminen 

 

Vuosittaiset parannukset 2011: 

- IAS 16, Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
- IAS 32, Rahoitusinstrumentit: esittämistapa 
- IAS 34, Osavuosikatsaukset 
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Laaja tuloslaskelma 

Tammi-maaliskuu 

 

1 000 € Muutos

Liikevaihto 4 933 100 % 6 380 100 % -23 % 23 369 100 %

Liiketoiminnan muut tuotot 8 0 % 23 0 % 120 1 %

Aine- ja tarvikekulut -2 167 -44 % -2 223 -35 % -3 % -8 440 -36 %

Henkilöstökulut -1 786 -36 % -1 961 -31 % -9 % -7 227 -31 %

Liiketoiminnan muut kulut -1 349 -27 % -1 425 -22 % -5 % -5 749 -25 %

Poistot ja arvonalentumiset -377 -8 % -351 -6 % 8 % -1 457 -6 %

Liikevoitto -740 -15 % 443 7 % -267 % 616 3 %

Rahoitustuotot ja -kulut -9 0 % 5 0 % -298 % -9 0 %

Voitto ennen veroja -749 -15 % 447 7 % -267 % 607 3 %

Tuloverot 0 0 % -1 0 % 3 224 14 %

Katsauskauden voitto -749 -15 % 447 7 % -268 % 3 830 16 %

Muut laajan tuloksen erät 

Erät, joita ei siirretä

tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteisiksi:

Muuntoerot 4 0 % 0 0 % 3 0 %

Muut laajan tuloksen erät 4 0 % 0 0 % 3 0 %

Katsauskauden laaja tulos -745 -15 % 447 7 % -267 % 3 833 16 %

Osakekohtainen tulos 

  Laimentamaton -0,12 euroa 0,07 euroa -271 % 0,60 euroa

  Laimennettu -0,12 euroa 0,07 euroa -271 % 0,60 euroa

1-12/20121-3/2013 1-3/2012
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Tase 

 

1 000 €  3/2013  3/2012 Muutos  12/2012

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 3 077 3 000 3 % 3 085

Aineelliset hyödykkeet 3 793 3 656 4 % 3 940

Myytävissä olevat sijoitukset 15 15 0 % 15

Laskennalliset verosaamiset 3 242 0 3 242

Pitkäaikaiset varat yhteensä 10 127 6 671 52 % 10 283

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 2 617 2 772 -6 % 2 779

Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 344 5 201 -16 % 4 575

Rahavarat 1 723 2 625 -34 % 1 955

Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 684 10 598 -18 % 9 308

Varat yhteensä 18 811 17 270 9 % 19 591

Oma pääoma ja velat

Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000

Omat osakkeet -rahasto 0 0 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 911 3 873 1 % 3 896

Kertyneet voittovarat 8 658 6 017 44 % 9 403

Oma pääoma yhteensä 13 568 10 891 25 % 14 299

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 0 594 -100 % 0

Työsuhde-etuudet 275 213 29 % 275

Laskennalliset verovelat 18 0 18

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 316 436 -28 % 437

Osto- ja muut velat 4 634 5 136 -10 % 4 562

Velat yhteensä 5 243 6 379 -18 % 5 292

Oma pääoma ja velat yhteensä 18 811 17 270 9 % 19 591
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Oman pääoman muutoslaskelma 

 

 

Tammi-maaliskuu 2013 

1 000€ O
sa

k
e
-

p
ä
ä
o
m

a

M
u
u
t 

ra
h
a
st

o
t

O
m

a
t 

o
sa

k
k
e
e
t

M
u
u
n
to

e
ro

t

K
e
rt

yn
e
e
t 

vo
it

to
-v

a
ra

t

O
m

a
 

p
ä
ä
o
m

a
 

y
h
te

e
n
sä

Oma pääoma 1.1.2013 1 000 3 896 0 9 9 394 14 299

Laaja tulos 

Katsauskauden tulos -749 -749

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot   4 4

Laaja tulos yhteensä 0 0 0 4 -749 -745

Liiketoimet omistajien kanssa

Omien osakkeiden luovutus 15 0 0 15

Liiketoimet omistajien kanssa yht. 0 15 0 0 0 15

Oma pääoma 31.3.2013 1 000 3 911 0 13 8 645 13 568

Tammi-maaliskuu 2012

Oma pääoma 1.1.2012 1 000 3 528 -510 6 6 074 10 098

Laaja tulos 

Katsauskauden tulos 447 447

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot     0 0

Laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 447 448

Liiketoimet omistajien kanssa

Omien osakkeiden luovutus 346 510 -510 346

Liiketoimet omistajien kanssa yht. 0 346 510 0 -510 346

Oma pääoma 31.3.2012 1 000 3 873 0 7 6 011 10 891
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Rahavirtalaskelma 

 

1 000 €  1-3/2013  1-3/2012  1-12/2012

Katsauskauden tulos -749 447 3 830

Oikaisut 405 347 -1 737

Käyttöpääoman muutos 652 -715 -882

Saadut korot 0 24 6

Maksetut korot -3 -14 -31

Maksetut verot 0 -1 0

Liiketoiminnan rahavirta 305 90 1 187

Investoinnit -412 -213 -1 435

Käyttöomaisuusmyynnit 0 1 58

Investointien rahavirta -412 -213 -1 376

Lainojen nostot 0 0 500

Lainojen takaisinmaksut -125 -127 -1 229

Rahoituksen rahavirta -125 -127 -729

Rahavarojen muutos -233 -249 -919

Rahavarat tilikauden alussa 1 955 2 874 2 874

Rahavarat katsauskauden lopussa 1 723 2 625 1 955
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Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut 

 

 

Vastuusitoumukset 

 

 

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

Espoossa, 23.4.2013 

Aspocomp Group Oyj:n hallitus 

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860, 
sami.holopainen(at)aspocomp.com. 

 Q1/2013  Q4/2012  Q3/2012  Q2/2012  Q1/2012

Käyttökate, M€ -0,4 -0,1 0,3 1,1 0,8

Tulos / osake (EPS), laimentamaton, € -0,12 0,42 -0,01 0,12 0,07

Tulos / osake (EPS), laimennettu, € -0,12 0,42 -0,01 0,12 0,07

Investoinnit, M€ 0,4 0,4 0,2 0,6 0,2

    % liikevaihdosta 8,4 % 8,4 % 3,8 % 8,7 % 3,3 %

 3/2013  12/2012  9/2012  6/2012  3/2012

Rahavarat kauden lopussa 1,7 2 2,7 2,8 2,6

Oma pääoma / osake, € 2,12 2,23 1,81 1,84 1,72

Omavaraisuusaste, % 72 % 73 % 68 % 66 % 63 %

Nettovelkaantumisaste, % -10 % -11 % -18 % -18 % -15 %

Henkilöstö kauden lopussa 153 150 147 151 149

Laskentakaavat ja määritelmät

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Käyttökate =

Oma pääoma/osake, € =
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma

x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Oma pääoma

Tulos/osake (EPS), € =
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset nettorahoitusvelat

x 100

1000 €  3/2013  3/2012  12/2012

Yrityskiinnitykset 0 4 000 0

Vuokravastuut 1 956 715 2 070

Muut vastuut 40 30 40

Yhteensä 1 996 4 745 2 110
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Aspocomp – Tuotesuunnittelun joustavuutta 

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita käytetään 
elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa 
teollisuussovelluksissa. 

 

www.aspocomp.com 

 

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat 
saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole 
historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen 
liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita 
tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja 
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta 
tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen 
tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja 
liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja 
muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön 
kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa. 

 

http://www.aspocomp.com/

