
 

 

 

 

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2017 

Tunnusluvut 1–3/2017 lyhyesti 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. 
Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 

”Kasvu jatkui vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, johtuen osittain heikosta 
vuodentakaisesta vertailujaksosta. Liikevaihtoa syntyi 5,7 miljoonaa euroa (4,1 M€ 1-
3/2016), joka on 1,5 miljoonaa euroa eli 37 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.  

Vuoden lopun tilanteeseen nähden piirilevyjen kysyntä heikkeni tyypillisen kausiluontoisen 
vaihtelun mukaisesti. Kysynnän hidastuminen näkyi erityisesti tietoliikenneverkoissa sekä 
teollisuuselektroniikan asiakassegmenteissä. Yhtiön tilauskanta kehittyi myönteisesti 
kasvaen vuoden takaisesta 0,8 miljoonaa euroa. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2,2 
miljoonaa euroa (1,4 M€). Tilauskanta on kasvanut volyymivalmistuksen kasvun myötä. 

Liiketulos parani vuoden takaisesta 0,6 miljoonaa euroa, nousten 0,2 miljoonaan euroon (-
0,4 M€) eli 3 prosenttiin liikevaihdosta. Kannattavuuden kasvu johtui vertailukautta selkeästi 
korkeammasta liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa positiivinen, 
parantuen 1,3 miljoonaa euroa vuodentakaisesta vertailujaksosta. 

 

 Muutos *

Liikevaihto 5,7 M€ 4,1 M€ 1,5 M€

Käyttökate (EBITDA) 0,5 M€ -0,2 M€ 0,6 M€

Liiketulos 0,2 M€ -0,4 M€ 0,6 M€

   % liikevaihdosta 3,4 % -10,7 % 14,0 %-yks.

Osakekohtainen tulos 0,03 € -0,07 € 0,10 €

Liiketoiminnan rahavirta 0,7 M€ -0,6 M€ 1,3 M€

Omavaraisuusaste 70,4 % 66,3 % 4,1 %-yks.

Tilauskanta kauden lopussa 2,2 M€ 1,4 M€ 0,8 M€

* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

1-3/20161-3/2017
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Kaiken kaikkiaan vuosi on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Maalikuussa järjestetyillä 
pääomamarkkinapäivillä kerroimme aikeistamme laajentaa liiketoimintaamme uusille 
maantieteellisille alueille sekä uusiin asiakassegmentteihin. Yksi keskeinen tavoite on 
muuntautua teknologia- ja tuoteyhtiöstä asiakaskeskeiseksi palveluyhtiöksi. Ohjeistuksen 
mukaisesti liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 10 prosenttia ja 
liiketulosprosentin paranevan viime vuodesta.” 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Tammi-maaliskuu 2017 

Katsauskauden liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa (4,1 M€ 1-3/2016), kasvaen 37 prosenttia 
tammi-maaliskuusta 2016. Piirilevyjen kysyntä heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna 
odotetusti kausiluonteisen vaihtelun mukaisesti. Kysynnän heikkeneminen näkyi erityisesti 
tietoliikenneverkkojen ja teollisuuselektroniikan asiakassegmenteissä. 

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 52 prosenttia (51 % 1-3/2016). 
Maantieteellisesti liikevaihdosta 98 prosenttia kertyi Euroopasta (88 %), 1 prosentti Aasiasta 
(6 %) ja 1 prosentti Pohjois-Amerikasta (6 %). 

Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,4 M€ 1-3/2016). Kasvanut liikevaihto johti parempaan 
liiketulokseen. 

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,03 euroa (-
0,07 €). 

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS 

Katsauskauden investoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,0 M€ 1-3/2016). 

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 

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,6 M€ 1-3/2016).  

Rahavirta parantui ja kääntyi positiiviseksi johtuen liiketuloksen parantumisesta ja 
pienemmästä  käyttöpääomasta. 

Rahavirta investointien jälkeen oli 0,6 miljoona euroa (-0,6 M€). 

Kassavarat kauden lopussa olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,3 M€ 3/2016). Korolliset velat olivat 
1,1 miljoonaa euroa (1,9 M€ 3/2016). Nettovelkaantumisaste oli 5,8 prosenttia (18,4 %). 
Korottomat velat olivat 3,5 miljoonaa euroa (2,7 M€). Konsernin omavaraisuusaste oli 
kauden lopussa 70,4 prosenttia (66,3 %). 

Yhtiöllä on 0,5 miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä katsauskauden lopussa. 
Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,1 miljoonaa euroa 
(1,0 M€). 

HENKILÖSTÖ 

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 107 henkilöä (105 1-3/2016). Henkilöstön 
määrä 31.3.2017 oli 106 (104 3/2016). Heistä työntekijöitä oli 67 (66) ja toimihenkilöitä 39 
(38). 
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YHTIÖKOKOUS 2017, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET 

Aspocomp Group Oyj:n 23.3.2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 ei 
makseta osinkoa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallitukseen valittiin uudelleen 
Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Juha Putkiranta ja Matti Lahdenperä sekä uutena jäsenenä 
kauppatieteiden tohtori Julianna Borsos (s. 1971) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun jatkuvalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun jatkuvalle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on 
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.  

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa 
toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajalle 
maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa 
kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset 
matkakustannukset. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista 
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:  

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 649 650 osaketta.  

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden 
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu 
anti).  

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 
saakka. 

Järjestäytymiskokouksessaan 23.3.2017 hallitus valitsi Päivi Marttilan uudelleen hallituksen 
puheenjohtajaksi ja Kaarina Muurisen varapuheenjohtajaksi. Valiokuntia ei perustettu, koska 
yhtiön liiketoiminnan laajuus ei sitä edellyttänyt. 

OSAKKEET 

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2017 oli 6 496 505 kappaletta ja yhtiön 
osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. 

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 2 868 589 
kappaletta 1.1.31.3.2017 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 6 620 179 
euroa. Alin kaupantekokurssi oli 1,59 euroa, ylin 3,18 euroa ja keskikurssi 2,47 euroa. 
Päätöskurssi 31.3.2017 oli 2,80 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 18,2 
miljoonaa euroa. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 4,6 prosenttia.  
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ASPOCOMPIN LIIKETOIMINTA 

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee 
asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella 
Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä 
teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla 
tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä 
nopealla ja luotettavalla toimituksellaan.   

Aspocomp on laajentunut useita toimialoja ja markkina-alueita palvelevaksi yhtiöksi, jonka 
asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä 
turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja 
valmistavat yritykset.  

Aspocomp tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman piirilevyjen suunnitteluun ja 
valmistukseen liittyviä palveluita yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja ja 
osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa 
asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan 
yhdestä paikasta. Aspocompin palvelut kattavat sopivimman volyymivalmistajan valinnan, 
tuotteen teknisen tiedon välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut. 

Aspocompin oma valmistusyksikkö Oulussa keskittyy prototyyppi- ja pikatoimituksiin sekä 
uusien tuotteiden ja piirilevyteknologioiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen yhdessä 
asiakkaiden kanssa. Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- 
ja erikoismateriaalipiirilevyjä. Piirilevytehdas pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin 
rakenteeltaan monimutkaisten piirilevyjen osalta ja pystyy näin ollen auttamaan 
asiakkaistaan hyvinkin monimuotoisissa ja vaativissa tarpeissa 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja 
tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on 
systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko 
elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.  

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. 
Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta. 

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ 

Riippuvuus isoista asiakkaista 

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, pääosa liikevaihdosta muodostuu muutamalta 
asiakkaalta. Aspocompilla ei ole vielä riittävästi keskisuuria asiakkaita, vaan yhtiö on 
edelleen liian riippuvainen isoista asiakkaista. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle 
kysynnän vaihtelulle. 

Markkinoiden kehitys 

Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset 
globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Pitkittynyt 
laskusuhdanne on lisännyt kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden valmistussarjojen osalta ja 
vaikuttanut negatiivisesti sekä kysyntään että hintoihin. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä 
lisää pikatoimitustarpeita ja vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien 
keskittyessä optimoimaan kapasiteetin käyttöasteitaan. 
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Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat 
siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä 
voi heiketä merkittävästi. 

Maksuvalmius  

Vaikka yhtiön maksuvalmius on parantunut selvästi operatiivisen liiketoiminnan 
tulosparannuksen myötä, yhtiö on edelleen riippuvainen suurten asiakkaiden synnyttämästä 
liikevaihdosta.  Maksuvalmiusriskiä pienennetään factoring-rahoituksella ja luottolimiitillä. 

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN 

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2017 taloudellisen tiedon seuraavasti: 

 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: perjantaina 11.8.2017 

 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: torstaina 26.10.2017 

Katsaukset julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuina päivinä. 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. 
Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 
(Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2016, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 
1.1.2017 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia ja on arvioinut, ettei niillä ole 
olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
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LAAJA TULOSLASKELMA 

Tammi-maaliskuu 

 

1 000 € Muutos

Liikevaihto 5 669 100 % 4 137 100 % 37 % 21 623 100 %

Liiketoiminnan muut tuotot 19 0 % 2 0 % 664 % 38 0 %

Aine- ja tarvikekulut -2 502 -44 % -1 717 -41 % 46 % -9 159 -42 %

Henkilöstökulut -1 536 -27 % -1 568 -38 % -2 % -6 216 -29 %

Liiketoiminnan muut kulut -1 180 -21 % -1 033 -25 % 14 % -4 530 -21 %

Poistot ja arvonalentumiset -279 -5 % -262 -6 % 6 % -1 066 -5 %

Liiketulos 191 3 % -441 -11 % 143 % 690 3 %

Rahoitustuotot ja -kulut -12 0 % -26 -1 % 54 % -68 0 %

Voitto/tappio ennen veroja 179 3 % -467 -11 % 138 % 622 3 %

Tuloverot -2 0 % 0 0 % 412 2 %

Katsauskauden voitto/tappio 177 3 % -467 -11 % 138 % 1 034 5 %

Muut laajan tuloksen erät 

Erät, joita ei siirretä

tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 %  0 0 %

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteisiksi:

Muuntoerot 1 0 % 2 0 % -77 % 2 0 %

Muut laajan tuloksen erät 1 0 % 2 0 % -77 % 2 0 %

Katsauskauden laaja tulos 178 3 % -465 -11 % 138 % 1 036 5 %

Osakekohtainen tulos 

Laimentamaton 0,03 euroa -0,07 euroa 143 % 0,16 euroa

Laimennettu 0,03 euroa -0,07 euroa 143 % 0,16 euroa

1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
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TASE 

 

 

1 000 €  3/2017  3/2016 Muutos  12/2016

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 3 255 3 080 6 % 3 216

Aineelliset hyödykkeet 2 297 2 020 14 % 2 499

Myytävissä olevat sijoitukset 15 15 0 % 15

Laskennalliset verosaamiset 3 017 2 595 16 % 3 017

Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 584 7 710 11 % 8 747

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 2 549 2 390 7 % 2 622

Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 777 3 221 17 % 4 117

Rahavarat 467 282 65 % 258

Lyhytaikaiset varat yhteensä 6 793 5 893 15 % 6 998

Varat yhteensä 15 378 13 603 13 % 15 744

Oma pääoma ja velat

Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 261 4 129 3 % 4 255

Kertyneet voittovarat 5 562 3 883 43 % 5 384

Oma pääoma yhteensä 10 823 9 012 20 % 10 639

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 784 96 716 % 819

Muut pitkäaikaiset velat 357 358 0 % 357

Laskennalliset verovelat 19 12 65 % 19

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 311 1 844 -83 % 693

Osto- ja muut velat 3 084 2 281 35 % 3 217

Velat yhteensä 4 555 4 591 -1 % 5 105

Oma pääoma ja velat yhteensä 15 378 13 603 13 % 15 744
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 

 

 

Tammi-maaliskuu 2017
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Oma pääoma 1.1.2017 1 000 4 255 -1 5 386 10 639

Laaja tulos 

Katsauskauden tulos 177 177

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot   1 1

Laaja tulos yhteensä 0 0 1 177 178

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakepalkitseminen 6 0 6

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 6 0 0 6

Oma pääoma 31.3.2017 1 000 4 261 -1 5 563 10 823

Tammi-maaliskuu 2016

Oma pääoma 1.1.2016 1 000 4 117 -3 4 351 9 465

Laaja tulos 

Katsauskauden tulos -467 -467

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot     2 2

Laaja tulos yhteensä 0 0 2 -467 -465

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakepalkitseminen 12 0 12

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 12 0 0 12

Oma pääoma 31.3.2016 1 000 4 129 -1 3 884 9 012
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RAHAVIRTALASKELMA 

 

1 000 €  1-3/2017  1-3/2016  1-12/2016

Katsauskauden tulos 177 -467 1 034

Oikaisut 283 303 795

Käyttöpääoman muutos 304 -398 -1 658

Saadut korot 1 4 0

Maksetut korot -23 -29 -78

Maksetut verot -2 0 -2

Liiketoiminnan rahavirta 741 -588 91

Investoinnit -143 -34 -397

Käyttöomaisuusmyynnit 18 0 20

Investointien rahavirta -125 -34 -377

Lainojen nostot 0 745 1 046

Lainojen takaisinmaksut -408 -109 -860

Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 0 89

Rahoituksen rahavirta -408 635 276

Rahavarojen muutos 208 14 -10

Rahavarat tilikauden alussa 258 268 268

Rahavarat katsauskauden lopussa 467 282 258
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TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 

 

VASTUUSITOUMUKSET 

 

 

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016

Liikevaihto, M€ 5,7 6,6 5,6 5,3 4,1

Käyttökate, M€ 0,5 1,1 0,4 0,4 -0,2

Liiketulos, M€ 0,2 0,8 0,2 0,2 -0,4

   % liikevaihdosta 3 % 12 % 3 % 3 % -11 %

Tulos ennen veroja, M€ 0,2 0,8 0,1 0,1 -0,5

   % liikevaihdosta 3 % 12 % 2 % 3 % -11 %

Tilikauden tulos, M€ 0,2 1,2 0,1 0,1 -0,5

   % liikevaihdosta 3 % 19 % 2 % 3 % -11 %

Omavaraisuusaste, % 70 % 68 % 64 % 66 % 66 %

Gearing, % 6 % 12 % 16 % 15 % 18 %

Bruttoinvestoinnit 

käyttöomaisuuteen, M€ 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0

   % liikevaihdosta 3 % 3 % 2 % 1 % 1 %

Henkilöstö kauden lopussa 106 108 109 105 104

Tulos/osake (EPS), € 0,03 0,19 0,02 0,02 -0,07

Oma pääoma/osake, € 1,67 1,64 1,45 1,43 1,41

Laskentakaavat ja määritelmät

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oma pääoma

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Korolliset nettorahoitusvelat

Oma pääoma

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Tulos/osake (EPS), € 

=

=

=

=

x 100

x 100

Omapääoma/osake, €

Nettovelkaantumisaste, % 

Omavaraisuusaste, % 

1 000 €  3/2017  3/2016  12/2016

Yrityskiinnitykset 4 000 4 000 4 000

Vuokravastuut 465 631 466

Muut vastuut 21 1 086 21

Yhteensä 4 486 5 717 4 487



Aspocompin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017 11 

 

Espoossa, 27.4.2017 

Aspocomp Group Oyj:n hallitus 

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,  
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com. 

 

Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys 

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee 
asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella 
Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä 
teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla 
tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä 
nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä 
Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan 
hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.   

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa 
elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii 
komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -
laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja 
puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.  

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/

