
vuosikertomus



tietoJA osAkkeeNomistAJiLLe

TaloudelliseT julkaisuT

Aspocomp Group oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2008 seuraavasti:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 15.5.•	

osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta torstaina 14.8.•	

osavuosikatsaus tammi-syyskuulta torstaina 13.11.•	

Ns. hiljainen kausi alkaa kaksi viikkoa ennen osavuosikatsausten julkaisua ja kolme viikkoa ennen tilinpäätöksen 

julkaisua.

taloudelliset raportit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. raportit ja tämä vuosikertomus julkaistaan ainoastaan sähköisesti. 

taloudelliset raportit, vuosikertomukset ja pörssitiedotteet löytyvät osoitteesta www.aspocomp.com. tulostettuja raportteja 

ja tiedotteita voi tilata numerosta (09) 59 181.

YhTiökokous

Aspocomp Group oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.4.2008.

osinkopoliTiikka

Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on 

palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa. todennäköisesti hallitus ei 

tule ehdottamaan osinkojen maksua lähivuosina.

osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 ei makseta osinkoa.

muuTokseT omisTajien YhTeYsTiedoissa

Pyydämme ilmoittamaan mahdolliset muutokset osoite- tai muissa tiedoissa suoraan arvo-osuustilipankkiin.
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AsPocomP LyHyesti

merkiTTävä rakennemuuTos vuoden lopulla 

Aspocomp-konserni tarjoaa piirilevyjen suunnittelua ja valmistusta sekä asiakkaiden tuotesuunnittelua ja valmistuksen 

käynnistämistä tukevia palveluita. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa mm. tietoliikenneverkoissa, 

autoissa ja kuluttajaelektroniikassa. tietoliikenneverkkoteollisuuden piirilevyt ja palvelut muodostavat myynnistä noin 51 

prosenttia. 

Aspocompin tuotantolaitokset sijaitsevat suomen oulussa ja thaimaan srirachassa. vuoden lopulla konsernin emoyhtiö 

myi tehtaansa kiinassa ja suunnitteilla olevan tehtaansa intiassa yhteisyritys meadville Aspocomp Holdingsille. Aspocomp 

myi lisäksi 10 prosenttia tytäryhtiöstään oulussa yhteisyrityskumppanilleen.

kaupan jälkeen konserni omistaa 20 prosenttia meadville Aspocomp Holdingsista, 90 prosenttia Aspocomp oulu oy:stä, 

noin 88 prosenttia thaimaan tytäryhtiöstä, noin 15 prosenttia imbera inc:stä sekä kiinteistöt salossa ja oulussa. konsernin 

tilivuoden liikevaihto rakennemuutoksen jälkeen oli 42,4 miljoonaa euroa.

emoyhtiö Aspocomp Group oyj:n pääasiallinen tehtävä on rakennemuutoksen loppuun saattaminen, emoyhtiön velkojen 

hoito ja julkisen yhtiön velvotteiden täyttäminen. 

piirilevY

Piirilevy on lähes kaikkien elektroniikkatuotteiden perusra- 

kenne, joka toimii liitäntä- ja kytkentäalustana siihen asen-

netuille komponenteille ja niiden välillä kulkeville sähkösig-

naaleille. Piirilevy sisältää tyypillisesti useita päällekkäisiä 

kerroksia. komponenttien väliset signaalit kulkevat sisäker-

rosten läpi poratuissa kuparipäällysteisissä rei’issä, jotka 

kytkevät kerrokset toisiinsa. Piirilevyt ovat sovelluskohtaisia 

eli ne suunnitellaan aina asiakkaan kunkin tuotteen ominai-

suuksien mukaan.

Konsernin avainluvut

2007 2006

Liikevaihto, milj. euroa 42,4 48,6

Liiketulos, milj. euroa - 15,8 - 6,7

tulos/osake jatkuvista  
liiketoiminnoista, euroa - 0,54 - 0,43

omavaraisuusaste, % 7,8 37,0

Nettovelkaantumisaste, % 724,2 74,5

Henkilöstö 31.12. 1 120 1 931 
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TavoiTe

Aspocomp-konsernin strateginen tavoite on ollut kasvaa li-

säämällä investointeja nopeasti kasvavalla Hdi-piirilevyjen 

markkinalla Aasiassa ja osallistumalla alan konsolidoitumis-

kehitykseen. 

invesToinTi kiinassa

Aspocomp kasvatti omistuksensa suzhoussa, kiinassa sijait-

sevasta yhteisyrityksestä 100 prosenttiin ostamalla yhtiöstä 

49 prosentin vähemmistöosuuden 4.4.2007. kaupan tavoite 

oli palvella paremmin asiakkaita ja hyötyä enemmän tehtaan 

kannattavuudesta. se rahoitettiin standard chartered Bank 

Hong kongin myöntämällä 40 miljoonan euron lainalla. Alku-

vuonna Aspocomp jatkoi myös Hdi-piirilevytehtaan suunnit-

teluprojektia chennaissa intiassa, jossa investoinnin määräk-

si arvioitiin noin 100 miljoonaa euroa. 

salon TehTaan sulkeminen

kannattamaton salon tehdas suljettiin heinäkuussa.

volYYmiTuoTanTo YhTeisYriTYkseen aasiassa

kesäkuussa Aspocomp ilmoitti neuvottelevansa yhteistyös-

tä mahdollisten strategisten kumppanien kanssa nopeut-

taakseen kasvuaan Aasiassa ja rahoittaakseen suunnitel-

lun investointiohjelmansa. intian tehdasprojekti jäädytettiin 

odottamaan mahdollista partnerivalintaa. Neuvottelujen jäl-

keen allekirjoitettiin 8.11.2007 sopimus, jolla Aspocomp myi 

osakeomistuksensa tytäryhtiöissään kiinassa ja intiassa 

sekä laitteita salon tehtaalta uudelle holding-yhtiölle. yhtiön 

osakkeista 80 prosenttia myytiin meadville Holdings Limi-

tedille, joka on Hong kongissa listattu meadville Groupin 

emoyhtiö. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosen-

tin omistusosuudella. meadville on päävastuussa yhteisyri-

tyksen liiketoiminnasta.

Järjestelyllä pyrittiin turvaamaan matkapuhelimissa ja muis-

sa vastaavissa sovelluksissa käytettävien Hdi-piirilevyjen 

volyymituotanto Aasiassa. osapuolet sopivat, että ne voivat 

listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai käyttää 

molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20 

prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013. 

emoYhTiö hoiTaa velkoja – TuoTanTo suomessa  
ja Thaimaassa

meadville maksoi omistuksestaan yhteisyrityksessä noin 

61 miljoona euroa, josta noin 40 miljoonaa euroa käytettiin 

standard chartered Bankilta otetun lainan maksuun ja noin 

8 miljoonaa euroa kiinan tytäryhtiön käyttöpääomalainojen 

takaisinmaksuun. Jäljelle jäävällä summalla lyhennettiin As-

pocompin korollisia velkoja suomessa ja vahvistettiin yhtiön 

maksuvalmiutta.

Aspocomp allekirjoitti 23.11.2007 suomalaisten pankki-

velkojiensa kanssa sopimuksen noin 35 miljoonan euron 

velkojen uudelleenjärjestelystä, jolla lykättiin lainojen lyhen-

nyksiä ja sovittiin pääomaan vuosittain lisättävästä 2,5 pro-

sentin vuosikorosta.

yritysjärjestelyn ja sovittujen lainojen takaisinmaksun jäl-

keen Aspocomp-konsernin korollisten velkojen nimellis-

arvoinen yhteismäärä oli 48,7 miljoonaa euroa. se ylitti 

edelleen pitkäaikaisten varojen (käyttöomaisuuden) kirjan-

pitoarvon.

emoyhtiön kokonaan omistamat tehtaat thaimaassa ja 

suomessa valmistavat piirilevyjä tietoliikenneverkkoihin, 

autoteollisuuteen ja kuluttajaelektroniikkaan.

vuosi 2007 LyHyesti: strAteGiset muutokset
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tiedotteet vuoNNA 2007

28.12.2007: Aspocompin johtoryhmä pienenee  

18.12.2007:   Aspocomp Group oyj:n taloudelliset   

 katsaukset vuonna 2008  

14.12.2007:   Aspocompin ja meadvillen yritysjärjestelyä  

 koskeva sopimus on saatettu päätökseen  

04.12.2007:   Aspocompin yt-neuvottelut päättyneet  

26.11.2007:  Aspocompin ylimääräinen yhtiökokous   

 hyväksyi kumppanuussopimuksen  

23.11.2007:   Aspocomp ja pankit sopineet velkojen  

 uudelleenjärjestelystä  

16.11.2007:   meadville Holdings Limitedin pörssitiedote  

 Aspocompin ja meadvillen  

 kumppanuussopimuksesta  

15.11.2007:   korjaus meadville-sopimuksen 8.11.  

 julkaistuun laskentakaavaan  

15.11.2007:   Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007 

15.11.2007:   Aspocomp Group oyj:n ja meadville  

 Holdings Limitedin kumppanuussopimuksen  

 taloudelliset vaikutukset  

09.11.2007:   Aspocomp lykkäsi pörssitiedotteen  

 antamista koskien kannetta sen kiinalaista  

 tytäryhtiötä vastaan  

09.11.2007:   Aspocomp Group oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu  

08.11.2007:   kutsu Aspocomp Group oyj:n ylimääräiseen  

 yhtiökokoukseen  

08.11.2007:  Aspocompin kiinan ja intian tytäryhtiöt   

 meadvillen kanssa perustettuun  

 yhteisyritykseen   

31.10.2007:   Aspocompin talousjohtaja vaihtuu  

30.10.2007:   Aspocompin tammi-syyskuun  

 osavuosikatsauksen julkaisu siirtyy  

23.10.2007:   Aspocomp käynnistää yt-neuvottelut   

 emoyhtiössä ja Aspocomp oy:ssä  

05.10.2007:   Aspocomp on sopinut standstill-järjestelystä  

 suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa   

02.10.2007:   Aspocompin loka-joulukuun konsolidoitu  

 kassavirta ei todennäköisesti saavuta  

 nollatasoa  

19.09.2007:  sampo Pankki vastustaa Aspocomp oy:n  

 sulauttamista emoyhtiöön  

22.08.2007:   Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n  

 mukainen ilmoitus omistusosuuden  

 muutoksesta  

20.08.2007:   tapio Hintikka eronnut Aspocompin  

 hallituksesta  

09.08.2007:   Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007  

03.07.2007:   Aspocomp s.A.s.: korvausvastuu on  

 muutettu lainaksi  

26.06.2007:   muutoksia Aspocompin johtoryhmässä  

21.06.2007:   Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n  

 mukainen ilmoitus omistusosuuden  

 muutoksesta  

20.06.2007:   Aspocomp s.A.s: ranskan korkein oikeus  

 piti voimassa aiemman päätöksen  

15.06.2007:   Aspocompin yt-neuvottelut: salon tehdas  

 suljetaan - kumppanuusneuvotteluja  

 Aasiassa, intian tehtaan käynnistys siirtyy  

28.05.2007:   Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n  

 mukainen ilmoitus omistusosuuden  

 muutoksesta  
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11.05.2007:   kaupthing Bank keskeyttää Aspocompin  

 osakkeen markkinatakauksen toistaiseksi  

10.05.2007:   Aspocompin hallitus: optio-oikeuksia osana  

 johdon kannustusjärjestelmää  

10.05.2007:   Aspocompin tytäryhtiön Aspocomp oy:n  

 sulautuminen emoyhtiöön  

10.05.2007:   Aspocomp Group oyj:n hallituksen  

 järjestäytyminen  

10.05.2007:   Aspocompin yhtiökokous: hallitukselle  

 valtuutus osakeantiin  

07.05.2007:   Aspocomp s.A.s: ranskan korkein oikeus  

 antaa päätöksen kesällä 2007 

04.05.2007:   Aspocomp käynnistää yt-neuvottelut   

 suomessa  

04.05.2007:   Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007  

30.04.2007:   Aspocompin vuosikertomus julkaistu  

20.04.2007:   Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n  

 mukaiset ilmoitukset omistusosuuden   

 muutoksista  

19.04.2007:   Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n  

 mukainen ilmoitus omistusosuuden   

 muutoksesta  

18.04.2007:   Aspocomp Group oyj:n merkintäoikeusannin 

 lopullinen tulos ja muutos    

 vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien  

 osakemerkintähintoihin  

18.04.2007:   kutsu Aspocomp Group oyj:n    

 yhtiökokoukseen  

17.04.2007:   imbera uudessa kehitysvaiheessa -   

 Aspocomp vähentää omistustaan yhtiössä  

16.04.2007:   Aspocompin merkintäoikeusannin alustava  

 tulos  

04.04.2007:   Aspocomp on ostanut kiinalaisen   

 yhteisyrityksensä vähemmistöosuuden  

30.03.2007:   ilmoitus järjestelystä, joka toteutuessaan  

 johtaa omistusoikeuden muuttumiseen  

23.03.2007:   Aspocompin osakeantia koskeva   

 listalleottoesite julkaistaan 26.3.2007  

22.03.2007:   Aspocompin tilinpäätös julkaistu  

21.03.2007:   Aspocompin 40 miljoonan euron laina   

 standard chartered Bankilta allekirjoitettu  

16.03.2007:   Aspocompin hallitus päätti    

 merkintäoikeusannista  

16.03.2007:   Aspocomp solminut kiinan yhteisyrityksen  

 ostosopimuksen  

15.03.2007:  Aspocompille uusi osinkopolitiikka  

15.03.2007:   Aspocomp ostaa kiinan yhteisyrityksen;  

 intian investointi ja aikataulu tarkentuneet  

01.03.2007:   Aspocompin varsinaisen yhtiökokouksen  

 ajankohta muuttuu  

15.02.2007:   Aspocompin tilinpäätöstiedote 2006  

15.02.2007:   Aspocompin kasvun rahoitus intiassa ja  

 kiinassa  

19.01.2007:   Aspocompin ylimääräinen yhtiökokous: 

 valtuutus osakeantiin, hallituksen   

 kokoonpano vaihtui  

16.01.2007:   esitykset yhtiökokoukselle Aspocompin   

 hallituksen kokoonpanoksi  
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toimitusJoHtAJAN kAtsAus

vuonna 2007 toteutettiin Aspocompin historian merkittävimmät rakennemuutokset. salon tehdas suljettiin heinäkuussa. 

marraskuun lopussa tytäryhtiöt kiinassa ja intiassa sekä tuotantolaitteita salon suljetulta tehtaalta siirrettiin uudelle hold-

ing-yhtiölle, meadville Aspocomp Holdings Limitedille, jossa Aspocomp on vähemmistöosakkaana 20 prosentin osuudella. 

yhteisyrityksen pääomistaja on Hong kongissa listattu meadville Holdings Limited, joka on piirilevyvalmistaja meadville 

Groupin emoyhtiö. Aspocomp siirsi yhteisyritykseen myös keskitetyn myynti- ja markkinointiorganisaation. keskitetty 

tuotekehitysorganisaatio siirrettiin suoraan meadville Groupille.

Järjestelyn ansiosta strategiset investoinnit Aasiassa voivat jatkua Aspocompin pidemmän aikavälin suunnitelmien mukai-

sesti. yhteisyrityksen osapuolet ovat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai käyt-

tää molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013.

yritysjärjestelyn jälkeen Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat oulussa ja srirachassa thaimaassa. oulun 

tehtaan liiketoiminta on terveellä pohjalla. tehdas keskittyy tietoliikenneverkkoteollisuuden piirilevyjen valmistukseen ja 

sen tarjoamille joustaville proto-, esisarja- ja pikatoimituksille on jatkuvasti markkinapotentiaalia. thaimaan tehtaan syvä 

tappiokierre on saatu käännettyä ja tehtaan kuormitus on tällä hetkellä suunnitellulla tasolla. tehdas palvelee Aspocompin 

autoteollisuuden, teollisuuselektroniikan ja tietoliikennesovellusten asiakkaita.

Aspocomp sopi 14.12.2007 suomalaisten pankkien kanssa velkojensa uudelleenjärjestelystä. sopimuksen mukaisesti 

lainojen lyhennyksiä lykätään ja jaksotetaan vuosille 2007-2013 siten, että ne keskitetään vuodelle 2013 eli yritysjärjeste-

lyyn liittyvien osto- ja myyntioikeuksien mahdolliseen toteutusajankohtaan. Lisäksi lainoille sovittiin vuotuinen 2,5 prosentin 

korko, joka lisätään pääomiin.

yritysjärjestelyn ja sovittujen lainojen takaisinmaksun jälkeen Aspocomp-konsernin korollisten velkojen nimellisarvoinen 

yhteismäärä oli vuoden lopussa noin 49 miljoonaa euroa, joista kotimaiset korolliset velat olivat noin 33 miljoonaa euroa. 

salon tehtaan tehdaskiinteistö myytiin 27.2.2008, minkä jälkeen kotimaiset korolliset velat olivat noin 27 miljoonaa euroa.

konsernin kustannukset on sopeutettu voimakkaasti vastaamaan uutta rakennetta. kaikki sopeutukseen liittyvät toimen-

piteet on jo pääosin toteutettu ja konsernin keskushallinnossa työskentelee tällä hetkellä suunnitelman mukaiset neljä 

henkilöä. 

vuodenvaihteen jälkeen konsernissa toteutettiin laaja liiketoiminnan riskien kartoitus. tulevaisuuden epävarmuustekijöitä 

on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla 11-13.

Aspocompin tehtävä kuluvana vuonna on rakennemuutoksen viimeistelyn, velkojen hoidon ja julkisen yhtiön velvoitteiden 

täyttämisen ohella varmistaa yhtiön tulevien vuosien toimintakyky. 

isto Hantila

toimitusjohtaja
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HALLitukseN toimiNtAkertomus

Toiminnan YleispiirTeeT

Aspocomp-konsernin emoyhtiö on Aspocomp Group oyj. konsernin tuotantolaitokset  suomessa, Aspocomp oulu oy, ja thaimaassa, Aspocomp thailand 
co. Ltd., suunnittelevat ja valmistavat vaativia piirilevyjä ja ja tarjoavat niihin liittyviä palveluja. konsernin tytäryhtiöiden asiakkaat ovat pääosin euroopassa 
ja Aasiassa ja valmistavat tietoliikenneverkkoja, autoelektroniikkaa ja muita teollisuussovelluksia. emoyhtiö omistaa Aspocomp oulu oy:stä 90 prosenttia ja 
Aspocomp (thailand) co., Ltd:stä 88 prosenttia. emoyhtiö omistaa välillisesti 20 prosentin osuuden Aspocomp Asia Limitedistä, johon on siirretty marras-
kuun 2007 yritysjärjestelyssä Aspocompin aiemmat omistukset kiinan ja intian tytäryhtiöissä sekä tuotantolaitteita Aspocompin kesällä 2007 suljetulta salon 
tehtaalta.  Aspocomp myi Aspocomp Asia Limitedistä 80 prosentin omistusosuuden meadville Holdings Limitedille (ks. jäljempänä kohdassa ”Muutokset 
konsernin strategiassa ja rakenteessa”). Lisäksi emoyhtiö omistaa 15 prosentin osuuden imbera electronics oy:stä.

muuTokseT konsernin sTraTegiassa ja rakenTeessa 

Aspocomp päätti kesäkuussa 2007 konsernin salon tehtaan tuotannon lakkauttamisesta kannattamattomana heinäkuun puoliväliin mennessä. irtisanomisilla 
ja salon tehtaan sulkemisella oli tavoitteena yli 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Alaskirjauksista ja irtisanomisista aiheutuneet kertaluonteiset erät olivat 
noin 20 miljoonaa euroa, josta tehdasrakennuksen ja siihen liittyvien muiden pitkävaikutteisten menojen alaskirjauksen osuus oli noin 11 miljoonaa euroa. 

Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se siirsi osakeomistuksensa tytäryhtiöissään kiinassa ja intiassa sekä tietyt laitteet salon tehtaaltaan 
uudelle holding-yhtiölle, Aspocomp Asia Limitedille. Holding-yhtiön osakkeista 80 prosenttia myytiin meadville Holdings Limitedille, joka on Hong kongissa 
listattu meadville Groupin emoyhtiö. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella.

Aspocomp siirsi yhteisyritykselle omaisuuseriä yhteensä noin 77 miljoonan euron arvosta. meadville maksoi 80 prosentin omistuksestaan yhteisyrityksessä 
noin 61 miljoona euroa. Aspocomp käytti tästä noin 40 miljoonaa euroa standard chartered Bankilta otetun lainan maksuun kokonaisuudessaan ja noin 8 
miljoonaa euroa kiinan tytäryhtiön käyttöpääomalainojen takaisinmaksuun. Jäljelle jäävällä summalla lyhennettiin Aspocompin korollisia velkoja suomessa 
ja vahvistetttiin yhtiön maksuvalmiutta.

osapuolet olivat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai ne voivat käyttää molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuk-
sia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013. Lisäksi kumppanit olivat sopineet Aspocompin 20 prosentin omistusosuuden 
myynti- ja osto-oikeuksien hinnoitteluperiaatteista. Hinnoittelu perustuu korkeimpaan arvoon seuraavista: joko 5,5 kertaa eBitdA vähennettynä nettoveloilla, 
yhteisyrityksen oma pääoma tai sovittu minimihinta, eur 15,38 miljoonaa lisättynä 2,5 prosentin vuotuisella korolla option toteuttamiseen saakka. sovittu 
minimihinta on Aspocompin 20 prosentin osuuden alkuperäinen arvo yhteisyrityksessä.

osana sopimusta meadville osti lisäksi 10 prosenttia Aspocompin tytäryhtiöstä, Aspocomp oulu oy:stä, oulussa. kauppahinta oli noin 1,8 miljoonaa euroa. 
Aspocompin omistus thaimaan tytäryhtiöstä pysyi ennallaan. Lisäksi myytiin erillisellä sopimuksella salon tehtaan laitteita meadvillelle noin 1,6 miljoonan 
euron arvosta.  

yhteisyrityksen pääosakkeenomistajana meadville Holdings Limited vastaa pääasiallisesti yhteisyrityksen liiketoiminnasta. tarkoituksena on kehittää ja te-
hostaa yhteisyrityksen ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa. yritysjärjestelyn yhteydessä Aspocomp siirsi meadvillen ja yhteisyrityksen käyttöön omistamansa 
patenttioikeudet, rekisteröimättömän teknologian ja tavaramerkit. (Meadville Holdings Limitedin pörssitiedote kumppanuussopimuksesta on julkaistu myös 
Aspocompin tiedotteena 16.11.2007) 

Aspocomp Group oyj:n ylimääräinen yhtiökokous  26.11.2007 päätti hyväksyä yritysjärjestelyä koskevan sopimuksen meadville Holdings Limitedin kanssa 
ja sopimus tuli voimaan 30.11.2007.

Aspocomp Group oyj, Aspocomp oy, Aspocomp oulu oy ja Aspocomp Holdings Pte. allekirjoittivat 23.11.2007 suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa 
sopimuksen velkojensa uudelleenjärjestelystä. sopimus tuli voimaan 14.12.2007.

velkojen uudelleenjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan Aspocompin lainojen lyhennykset lykkääntyvät siten, että ne jaksottuvat alkaen vuodesta 2007 
ja päättyen yritysjärjestelyyn liittyvään osto- ja myyntioptioiden toteutusvuoteen painottuen jakson viimeiselle vuodelle. sopimuksen voimaantultua lainoille 
lasketaan vuotuinen 2,5 prosentin korko, joka lisätään pääomaan ja maksetaan osto- ja myyntioptioiden toteutusvuonna, aikaisintaan vuonna 2013.  

yritysjärjestelyn ja sovittujen lainojen takaisinmaksun jälkeen Aspocomp-konsernin korollisten velkojen nimellisarvoinen yhteismäärä oli 31.12.2007 noin 
50,9 miljoonaa euroa, joista kotimaiset korolliset velat olivat noin 33 miljoonaa euroa. Aspocomp-konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä ylitti edelleen  
konsernin pitkäaikaisten varojen (käyttöomaisuuden) kirjanpitoarvon.  



v u o s i k e r t o m u s  2 0 0 7  A s P o c o m P 

10

piirilevYmarkkina 

Aspocomp oulu oy toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja teollisuuselektroniikka-alojen tarpeisiin ja toimii piirilevyjen proto-, ramp up- ja piensarjatoimit-
tajana. Palvelutarjontaan kuuluu pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen myös volyymitoimituksissa, uusien teknologioiden kokeileminen ja 
tuotteistaminen, materiaaliselvitysten tekeminen sekä läheinen yhteistyö volyymivalmistajien kanssa. Aspocomp oulu oy:n pääasialliset piirilevyteknologiat 
ovat	HDI-piirilevyt	(High	Density	Interconnection),	monikerrospiirilevyt	aina	28	kerrokseen	asti,	Heat	Sink-	piirilevyt	pääosin	autoteollisuudelle	sekä	Teflon-	tai	
keramiikkapohjaiset piirilevyt.

Aspocomp thaimaa valmistaa kaksi- ja monikerrospiirilevyjä autoteollisuuden, teollisuuselektroniikan ja tietoliikenne-elektroniikan sovelluksiin. Pääosa tuo-
tannosta	 on	 neljä-	 ja	 kuusikerroslevyjä,	 kerrosmäärän	 ollessa	 korkeimmillaan	 12.	 Lisäksi	 tehdas	 valmistaa	 yhdistelmälevyjä	 (semi-flex),	 joissa	 on	 sekä	
jäykkä että joustava osa.   yhdistelmälevyjä valmistetaan sekä auto- että teollisuuselektroniikkasovelluksiin.  Levy tarjoaa asiakkaille kustannustehokkaan 
vaihtoehdon tapauksissa, joissa loppukokoonpanon muoto vaatii ladotun piirilevyn – tai piirilevyjen – olevan useammassa tasossa. yhdistelmälevyyn voidaan 
latoa komponentit yhdessä tasossa ja yhdellä kerralla, jonka jälkeen joustava osa sallii levy-yhdistelmän taivuttamisen lopulliseen muotoonsa. ratkaisussa 
ei myöskään tarvita kahta erillistä piirilevyä yhdistävää komponenttia.

teollisuuselektroniikka muodostaa monimuotoisimman sovellusalueen niin tuotevalikoimaltaan kuin volyymiltaan. Aspocomp thaimaa keskittyy pieniin ja 
keskisuuriin volyymeihin sekä tuotteisiin, joissa on tiettyjä erikoispiirteitä. Näin tuotteet voidaan hinnoitella hieman yli keskimääräisten, kiinassa vallitsevien, 
erittäin alhaisten neliöhintojen.  

liikevaihTo ja Tulos

Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja -tappio, miljoonaa euroa

vuoden 2005 liikevaihto oli 135,4 miljoonaa euroa, liiketappio -17,8 miljoonaa euroa ja liiketappioprosentti -13,1 % sisältäen lopetetut toiminnot.

konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tehtaittain:

oulun tehdas 53 prosenttia (50 %) •	
thaimaan tehdas 47 prosenttia (50 %)•	

konsernin vertailukelpoinen liikevaihto markkina-alueittain: 

eurooppa 79 prosenttia (68 %)•	
Aasia 12 prosenttia (15 %)•	
etelä- ja Pohjois-Amerikka 9 prosenttia (17 %)•	

konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tuotealueittain:

tietoliikenne 51 prosenttia (43%) •	
Auto-, teollisuus- ja kulutuselektroniikka 49 prosenttia (57 %)•	

katsauskaudella Hdi-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli 20 prosenttia (11 %).

katsauskaudella Aspocomp oulu oy:n viiden suurimman asiakkaan osuus sen liikevaihdosta oli 69 % ja viisi suurinta asiakasta olivat elcoteq, incap, Nokia 
Siemens	Networks,	Scanfil		ja	Wabco.	Aspocomp	Thailand	Ltd:n	viiden	suurimman	asiakkaan	osuus	sen	myynnistä	oli	noin	87	%	ja	ne	olivat	Continental	
Automotive	Systems,	Honeywell,	Leopold	Kostal,	Nokia	Siemens	Networks	ja		Wabco.

Liikevoitto ennen poistoja oli -12,2 miljoonaa euroa (-3,6).

konsernin nettorahoituskulut olivat -5,2 miljoonaa euroa (-2,0). Nettorahoituskuluihin sisältyy velkojen järjestelyjen positiivinen vaikutus 2 miljoonaa euroa. 
katsauskauden tappio (sisältäen myydyt ja lopetetut liiketoiminnat) oli -64,9 miljoonaa euroa (-27,2).

osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,54 euroa (-0,43).

2007  muutos-% 2006

Liikevaihto 42,4  -13 48,6

Liiketappio -15,8 -6,7

Liiketappio-% -37,3 -13,7
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rahoiTus, invesToinniT ja omavaraisuus 

Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -25,7 miljoonaa euroa (1,9). konsernin konsolidoidut likvidit varat kauden lopussa olivat 8,4 
miljoonaa euroa (22,7). 

korolliset velat olivat 47,3 miljoonaa euroa (73,6), josta rahoitusleasingvelkojen osuus oli 1,4 miljoonaa euroa (23,7). Nettovelkaantumisaste nousi lähinnä 
heikon tuloksen vuoksi 724,2 prosenttiin (74,5 %). korottomat velat olivat 16,2 miljoonaa euroa (42,9).

Liiketoiminnan rahavirta oli -26,1 miljoonaa euroa (1,9) ja investoinnit 0,5 miljoonaa euroa (3,7). 

konsernin omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 7,8 prosenttia (37,0 %). omavaraisuusaste vuonna 2005 oli 57,6 prosenttia. oman pääoman tuotto oli -63,1 
prosenttia (-13,3 %). vuonna 2005 oman pääoman tuotto oli -19,9 prosenttia. emoyhtiön omapääoma on alle puolet sen osakepääomasta.

merkittävä osa maaliskuisesta merkintäoikeusannista saaduista varoista on käytetty yhtiön käyttöpääomatarpeen kattamiseen.

arvio liikeToiminnan riskeisTä 

Aspocomp-konsernin riskienhallinnan pääperiaatteena on ollut määrittää riskien laajuus mahdollisimman tarkasti ja seurata niiden kehittymistä suhteessa 
etukäteen määriteltyihin riskirajoihin. Hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. toimitusjohtaja vastaa riskien-
hallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Alla on kuvattu merkittävimpiä strategisia, toiminnallisia, rahoitus ja vahinkoriskejä, jotka saattavat toteutuessaan 
vaarantaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi mainitaan muita määriteltyjä riskejä, joiden tarkemmat kuvaukset ovat tilinpäätöksen riskiosiossa.

Liiketoimintaan liittyviä strategisia ja operatiivisia riskejä;

kuvattujen strategisten riskien suhteen yhtiö pyrkii ennaltaehkäisemään tai rajaamaan riskien toteutumisen todennäköisyyttä omilla strategisilla valinnoillaan, 
perustuen päätöksentekohetkellä käytettävissä olevaan parhaaseen tietoon ja ymmärrykseen.  

operatiivisten riskien hallinnan keskeisiä elementtejä ovat kansainvälisen liiketoimintaympäristön ymmärtäminen ja oman toiminnan sopeuttaminen vallitse-
viin olosuhteisiin. Lisäksi tuotantolaitokset mimimoivat riskejä koulutuksella, teknologisen osaamisen kehittämisellä ja tietojärjestelmien kehittämisellä.

Riippuvuus asiakasmarkkinoista;

Aspocompin tytäryhtiöt oulussa ja thaimaassa valmistivat vuonna 2007 tuotteita usealle maailmanlaajuiselle strategiselle asiakkaalle sekä monille muille 
paikallisille asiakkaille. samaan aikaan Aspocomp oulu oy:n viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 69 % ja viisi suurinta asiakasta olivat el-
coteq,	Scanfil,	Incap,	Nokia	Siemens	Networks	ja	Wabco.	Aspocomp	Thailand	Ltd:n	viiden	suurimman	asiakkaan	osuus	myynnistä	oli	noin	87	%	ja	ne	olivat	
Continental	Automotive	Systems,	Nokia	Siemens	Networks,	Wabco,	Leopold	Kostal	ja	Honeywell.

Salon tehtaan uudistus Suomessa;

salon tehtaan uudistamisprojekti, jonka tavoitteena oli muuttaa tehdas  uusien, elinkaarensa alkuvaiheessa olevien teknologisesti haastavien Hdi-piirilevyjen 
valmistajaksi  käynnistettiin vuonna 2005. tavoite oli parantaa tehtaan toiminnan tehokkuutta ja pyrkiä varmistamaan toiminnan jatkaminen suomessa. tähän 
tavoitteeseen ei päästy ja tehdas päätettiin sulkea heinäkuussa 2007.  Lopettamisen seurauksena kirjattiin lopettamiskustannuksia noin 20 miljoonaa euroa 
ja irtisanottiin koko tehtaan henkilökunta.

Intian ja Kiinan investointiprojektit;

Aspocomp suunnitteli vuosina 2007-2008 investoivansa noin 170 miljoonaa euroa Hdi-piirilevytehtaan rakentamiseen intiaan ja yhteisyrityksen vähemmistö-
osuuden hankinnan jälkeiseen Hdi-tuotantokapasiteetin laajentamiseen kiinan suzhoun tehtaalla. suunniteltujen investointien rahoituksen hankinta osoittau-
tui vallitsevissa oloissa haasteelliseksi ja muun muassa tämän seurauksena käynnistettiin yhteistyöneuvottelut partnerin mukaan saamiseksi. Neuvottelujen 
seurauksena kiinan ja intian tehtaiden omistukset siirrettiin uuteen yhtiöön, josta 80 %:n omistusosuus myytiin meadville Holdings Limitedille.

Kilpailu;

Aspocomp	–	konsernin	kilpailuasema	ja	riskiprofiili	muuttuivat	merkittävästi	marraskuussa	2007	tehdyn	yritysjärjestelyn	seurauksena.

elektroniikkateollisuuden volyymituotteet valmistetaan pääsääntöisesti Aasiassa. elektroniikkatuotteiden suunnittelu euroopassa jatkuu ja  kysyntä tulee pai-
nottumaan yhä enemmän tuotekehityspiirilevyjen ja piensarjalevyjen valmistukseen. samanaikaisesti piirilevyjen vaikeusaste kohoaa, koska Hdi-teknologian 
osuus lisääntyy ja kerrosmäärät kasvavat.

markkinatutkimusten mukaan kehittyvän komponenttiteknologian myötä vaativampien Hdi-piirilevyjen kysyntä tulee lähiaikoina kasvamaan huomattavasti 
maailmanmarkkinoita nopeammin,  Aspocomp oulu oy:n kilpailuasema nykyisessä asiakassegmentissä on hyvä ja asema vaativien piirilevyjen pikatoimitta-
jana euroopassa säilyy hyvänä.  Jatkossa yritys kohtaa kasvavaa kilpailua aasialaisilta prototoimittajilta.
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yhtiön tulevaisuuden kannalta riskitekijöitä Aasiasta tulevan kilpailun lisäksi ovat tietoliikennealan rakenteelliset muutokset. Nämä saattavat johtaa tuotekehi-
tyksen vähenemiseen euroopassa, jolloin yhtiön kilpailukyky heikkenisi ja tuotekehityksen piirilevymarkkinat supistuisivat lähialueella.

Aspocomp thaimaan pääsovellusalue, autoelektroniikka, on nauttinut vakaasta kasvusta koko vuoden 2007 ja kasvu jatkuu elektroniikan lisääntyessä niin 
henkilö- kuin hyötyajoneuvoissakin.  toimialan kilpailu kuitenkin kiristyy sen siirtyessä kulutus- ja tietoliikenne-elektroniikan tavoin entistä enemmän alhaisten 
kustannusten maihin. 

tietoliikennetoimialalla  kilpailu säilyy edelleen kovana kiinasssa ja kaakkois-Aasian maissa.teollisuuselektroniikan alueella kilpailu jatkuu kovana sillä yhä 
useammat kiinalaiset valmistajat hyväksyvät erittäin pieniä tilauksia, niin määrältään kuin arvoltaankin. toisaalta jo vuonna 2007 oli selvästi havaittavissa 
trendi, että riskiä tasaavat piirilevyostajat etsivät vaihtoehtoa kiinalle, tyypillisesti kaakkois-Aasian maista, kuten thaimaasta. 

Toiminta kehittyvillä markkinoilla;

yritysjärjestelyn vuoksi tytäryhtiöistä kehittyvillä markkinoilla toimii ainoastaan thaimaan tehdas. kehittyvät markkinat ovat alttiimpia suuremmalle poliittiselle, 
taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle epävarmuudelle kuin toiminta rakenteeltaan ja järjestelmiltään kehittyneemmissä maissa. Näin ollen lainsäädännön muu-
toksista tai taloudellisista, yhteiskunnallisista tai poliittisista muutoksista ja epävakaudesta johtuva tappion riski voi olla olennainen.  

Asiakkaiden pitkäaikaisten tilausten puute;

Piirilevyteollisuudelle on tyypillistä asiakkaiden pitkäaikaisten sitovien tilausten puuttuminen. tämän vuoksi tehtaiden kuormitus vaihtelee lyhellä tähtäyksellä 
merkittävästikin vaikuttaen sekä liikevaihdon että tuloksen huomattavaan vaihteluun.  

Aspocompin toimintaan liittyviä rahoituksellisia riskejä;

Piirilevyteollisuus on pääomavaltaista ja teknologia kehittyy nopeasti. kapasiteetin ylläpitäminen niin määrällisesti kuin laadullisestikin vaatii rahoituksen 
riittävyyden varmistamista. investoinnit on hoidettava joko tulorahoituksella tai paikallisilla lainoilla. mikäli Aspocompin operatiiviset tytäryhtiöt eivät pysty 
hankkimaan tarvittavaa rahoitusta investoinneilleen niiden liiketoiminta voi heiketä merkittävästi.

Merkittävä velkaantuminen;

Aspocompin velkaantumisaste kasvoi merkittävästi vuonna 2007. konsernin korolliset  velat olivat 31.12.2007 yhteensä noin 49 miljoonaa euroa, joihin sisäl-
tyi 10,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina. suomalaisten pankkivelkojien kanssa solmitussa velkojen uudelleen järjestämistä koskevassa sopimuksessa 
ei kuitenkaan ollut mukana vuonna 2006 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan haltijoita. Aspocomp Group oyj on antanut vuonna 2005 emoyhtiön 212 
miljoonan bahtin omavelkaisen takauksen Bangkok Bankille tämän Aspocomp thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi. suomalaisten pankkien 
kanssa sovittu velkajärjestely rajoittaa konsernin keskitetyn rahoituksen hoidon ainoastaan suomeen, joten thaimaan tehtaan on järjestettävä rahoituksensa 
itsenäisesti. Lisäksi velkajärjestelysopimus rajoittaa konsernin investointimahdollisuuksia suomessa.  velkajärjestelysopimus helpottaa korollisten velkojen 
hoitoa siten, että säännöllisiä lyhennyksiä ei vaadita ja vuotuinen 2,5 %:n korko lisätään pääomaan. mikäli Aspocomp Group oyj ei saa sovittua velkajärjes-
telyä koskevia sopimuksia vaihtovelkakirjalainan haltijoiden ja Bangkok Bankin kanssa, Aspocompin toimintaedellytykset heikkenevät.

Likviditeetti-ja rahoitusriski;

velkajärjestelysopimuksesta johtuen suomen toiminnan likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. 
thaimaan yhtiön likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri ja vaikutus yhtiön toimintamahdollisuuksiin on ajoittain hyvin merkittävä. mikäli Aspocomp ei 
saa rahoitusta Aspocomp oulu oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, meadville Aspocomp Holdingsilta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitusta-
voilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.

Valuuttariskit;

konsernin tuotantotoimintaa harjoitetaan suomessa ja thaimaassa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä niin euroopassa, Hongkongissa kuin singaporessakin. 
konsernin pääasiallisina valuuttoina ovat euro, bahti sekä usA:n dollari. tytäryhtiöiden omien pääomien vaihteluun liittyvä translaatioriski perustuu aasialais-
ten valuuttojen kurssivaihteluun. 

Korkoriski;

velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten velkojen korkoriski on suomessa hallinnassa vuoteen 2013 saakka – korkokannan ollessa 2,5 % 
vuodessa. thaimaan yhtiön osalta korkojen muutokset vaikuttavat sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen rahoituksen markkinahintaan ja tätä kautta myös 
konsernin rahoituskuluihin.

Luotto- ja vastapuoliriskit;

Luottoriskiä rajataan asiakkaiden luottokelpoisuutta seuraamalla. Likvidit varat sijoitetaan pankkeihin, joilla on hyvä luottokelpoisuus.
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Oikeudenkäynnit;

ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa rouenin valitustuomioistuimen maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeuden-
käynnissä, jonka Aspocomp s.A.s.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group oyj:tä vastaan ja velvoitti maksamaan Aspocomp s.A.s:n 388 entiselle 
työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa  noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen. Näiden työntekijöiden lisäksi 21 entistä Aspocomp sAs:n 
työntekijää on nostanut kanteen Aspocomp Group oyj:tä vastaan ja on riskinä, että jäljellä olevat noin 100 työntekijää voivat myös nostaa kanteen. kanneaika 
ranskassa vanhenee 30 vuodessa.  

Vahinkoriski;

Pääosa konsernin varallisuudesta on sidottu tuotantolaitoksiin. siten erilaiset tuotantolaitoksilla tapahtuvat vahingot kuten tulipalot, suuret konerikot tai vas-
taavat aiheuttavat toteutuessaan omaisuus- ja toiminnan keskeytysvahinkoja. riskienhallintaan liittyvillä arvioilla pyritään suojautumaan edellä mainittujen 
riskien toteutumista vastaan. vakuutukset tarkistetaan vuosittain osana riskienhallintaa ja vakuutuksin pyritään kattamaan riskit, jotka taloudellisin tai muin 
järkevin perustein voidaan hoitaa vakuuttamalla. muita määriteltyjä riskejä ovat teknologian nopea muuttuminen, tuotantokapasiteetin riittävyys, kasvun 
hallitseminen, kyky täyttää asiakkaiden tuotevaatimukset ja määrittelyt, kapasiteetin käyttöaste, riippuvuus yhtiön johdosta, oikeudenkäynnit, raaka-aineiden 
hinnanvaihtelut ja riippuvuus avaintoimittajista, tuotevastuu, ympäristöriskit ja immateriaalioikeudet. yhtiön parhaan käsityksen mukaan edellä on kuvattu 
riskejä, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tulevaisuudessa. Lista riskeistä ei ole tyhjentävä vaan esimerkinomainen. riskien kuvauksissa ei ole otettu 
huomioon riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai suuruutta.

TuTkimus ja TuoTekehiTYs 

Liiketoiminnan siirron yhteydessä Aspocomp siirsi teknologiansa ja  t&k-toiminnan meadvillen ja yhteisyrityksen käyttöön. 

Aspocomp oulu oy:n tutkimus- ja tuotekehitys tapahtuvat pääosin asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehdyn yhteistyön avulla. Pääasiakkaat toimittavat 
vuosittain näkemyksensä tulevaisuuden teknologiavalinnoistaan, minkä avulla tehtaan kehitystyötä suunnataan. oikein ajoitetut investoinnit ovatkin edellytys 
tehokkuuden ja teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon. kulut tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on kirjattu tehtaan yleiskuluihin.

 Aspocomp thaimaan tuotekehitys keskittyi vuonna 2007 korkean lasittumisasteen (high tg) laminaattien luotettavuuden ja valmistettavuuden optimointiin. 
kyseisiä laminaatteja käytetään piirilevyissä, jotka juotetaan lyijyttömällä tinalla normaalia korkeammassa lämpötilassa. Lisäksi tehdas jatkoi yhdistelmälevyn 
tuotannonprosessin kehittämistä korkeamman kerrosmäärän tuotteeksi. kaikki kehittämiskustannukset on kirjattu osaksi tuotannon ja tekniikan yleiskuluja. 

osakkeeT ja osakepääoma 

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2007 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. yhtiö omisti osakkeiden koko-
naismäärästä 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. omilla osakkeilla 
oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta. 

Aspocomp Group oyj:n osakkeita vaihdettiin omX Helsingin Pörssissä 88 428 810 kappaletta 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana. kauppojen yhteenlaskettu 
arvo oli 38 947 567 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,10 euroa (21.12.2007), ylin 2,20 euroa (29.1.2007) ja keskikurssi 0,44 euroa. Päätöskurssi 31.12.2007 
oli 0,11 euroa ja yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 5,5 miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta 
katsauskauden lopussa oli 6,8 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,4 prosenttia.

Huhtikuun 2007 merkintäoikeusannin jälkeen Aspocomp sai 19.4.2007 ilmoituksen, jonka mukaan erkki etolan hallinnoimien yhtiöiden sekä erkki etolan 
henkilökohtainen osuus Aspocomp Group oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli laskenut alle 5 prosentin liputusrajan. osakkeiden kokonaismäärä oli 2 398 
000 kappaletta ja niiden osuus Aspocompin osakkeista ja äänistä 4,80 prosenttia. 

työeläkevakuutusyhtiö varman osuus Aspocomp Group oyj:n osakkeista ja äänimäärästä laski 25.5.2007 alle 5 prosentin liputusrajan eli 3,79 prosenttiin. 
sen osuus osakkeista ja äänimäärästä oli 1 890 607 kappaletta. 

vakuutusosakeyhtiö Henki-sammon osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laski 20.6.2007 alle 10 prosentin liputusrajan. se oli 9,24 prosenttia eli 4 611 
372 osaketta ja ääntä. osuus laski 22.8.2007 alle 5 prosentin liputusrajan 3,89 prosenttiin eli 1 939 000 osakkeeseen ja ääneen.

ylimääräinen yhtiökokous 19.1.2007 valtuutti hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan 200 000 
oman osakkeen luovuttamisesta. valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. valtuutuksen perusteella merkittiin 29 823 078 uutta 
osaketta huhtikuussa 2007 päättyneessä merkintäoikeusannissa. yhtiön osakemäärä nousi 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 
omX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
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Aspocomp Group oyj:n 10.5.2007 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 osakkeen luovuttamisesta osa-
keannissa ja yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai saamisesta erityisten oikeuksien perusteella. uudet osakkeet 
voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osak-
keenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. valtuutus sisältää myös oikeuden 
antaa 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. 
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi 
kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. 
valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Päätöksellä ei kumottu aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.

kaupthing Bank oyj, joka on toiminut Aspocompin osakkeiden LP-markkinatakaajana, keskeytti 11.5.2007 takauksen toistaiseksi. kaupthing Bank on antanut 
Aspocompin osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on enintään 2 prosenttia. tarjouksia annettiin vähintään 1 000 osakkeelle. koska Aspo-
compin osake alitti 0,50 euron tason ja pienin tarjousten välinen ero on 1 sentti, tarjousten antaminen enintään 2 prosentin erotuksella ei ole mahdollista. 

merkinTäoikeusanTi

Aspocomp Group oyj:n hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla osakkeella kolme 
uutta osaketta. merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen laskettavat osakkeet vastasivat noin 150 
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. osakeanti perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 
antamaan valtuutukseen.

toissijaisessa merkinnässä jokainen sijoittaja sai merkitä osakkeita, joita ei oltu merkitty merkintäoikeuksien perusteella. yhtiö sai koko osakeantia koskevan 
merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluvat 2m ventures oy, Ajanta oy, Avenir rahastoyhtiö oy, e. Öhman J:or Fondkommission AB, oy Hammarén 
& co Ab, keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö varma, oy Finvestock Ab, ramsay & tuutti oy Ab ja vakuutusosakeyhtiö Henki-sampo.

merkintäaika alkoi 26.3.2007. se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. ensisijaisessa merkinnässä 
merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa 
ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi omX 
Helsingin Pörssissä 20.4.2007.

osakeannin järjestäjänä toimi evli Pankki oyj, corporate Finance.

opTio-oikeudeT ja vaihdeTTava debenTuurilaina

osana vähemmistöosuuden ostoa kiinassa ja ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Aspocompin hallitus päätti 21.3.2007 laskea liik-
keeseen 4 000 000 optio-oikeutta standard chartered Bank (Hong kong) Limitedille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. kukin optio-oikeus 
oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen, jolloin yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 4 000 000 osakkeella. merkintäoikeus 
olisi alkanut 3.10.2008 (tai aiemmin, mikäli jokin taho hankkii yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista) ja päättynyt 31.3.2010. yllä kuvatun osakeannin jälkeen 
18.4.2007 kokoontunut hallitus totesi standard chartered Bank (Hong kong) Limitedille annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden mer-
kintähinnaksi noin 1,13 euroa osakkeelta. standard chartered Bank (Hong kong) luopui oikeudesta merkitä osakkeita kun velan pääoma maksettiin takaisin 
marraskuun 2007 yritysjärjestelyn yhteydessä.

Aspocomp antoi myös standard chartered Bankille sitoumuksen, ettei se laske liikkeeseen yli 40 000 000 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 
antamalla valtuutuksella ilman pankin suostumusta. Aspocomp sitoutui myös varaamaan 10 000 000 osaketta antivaltuutuksesta kaupallisesti hyväksyttävillä 
ehdoilla mahdolliseen liikkeeseenlaskuun, mikäli standard chartered Bank pyytää sitä 120 päivän aikana ennen kiinan vähemmmistöosuuden ostoon myön-
netyn lainan ennakoitua takaisinmaksua syyskuussa 2008. standard chartered Bank (Hong kong) luopui tästä oikeudesta Aspocompin maksettua lainan 
pääoman, eur 40 miljoonaa, marraskuussa 2007 yritysjärjestelyn yhteydessä.

yllä kuvatun osakeannin jälkeen yhtiön hallitus päätti 18.4.2007 muuttaa Aspocompin liikkeeseenlaskemien vaihdettavan debentuurilainan i/2006 ja optio-oi-
keuksien merkintähintoja. vaihdettavan debentuurilainan i/2006 osakkeiden merkintähintaa alennettiin 0,43 eurolla 2,1407 euroon osakkeelta. vaihtokurssin 
alentamiseksi yhtiön hallitus päätti 18.4.2007, että lainan haltijoilla on oikeus merkitä yhteensä enintään 804 810 uutta yhtiön osaketta. muutoksen johdosta 
kukin lainasta annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen nykyisen 389 yhtiön osakkeen sijasta. 

osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia 
konsernin avainhenkilöille.  

Hallitus jakoi yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille. merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 
2006B riippuu konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. taloudelliset tavoitteet optioiden 2006A osalta hallitus päätti keväällä 2006. 
osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011. Aspocompissa lopettaneet avainhenkilöt ovat palaut-
taneet heille myönnetyt 2006A ja 2006B optio-oikeudet optioehtojen mukaisesti työ- tai toimisuhteen päätyttyä. Aspocompin tytäryhtiö Aspocomp technology 
oy:n hallussa on 200.000 kappaletta 2006A ja 195.000 kappaletta 2006B optiota.
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osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2007). 
optioiden 2006A merkintähinta muuttui maalis-huhtikuussa 2007 toteutetun osakeannin johdosta siten, että optio-oikeuksien 2006A perusteella merkittävien 
osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden ko-
konaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. tämän muutoksen jälkeen 
optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta 310 000 osakkeen sijasta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 
eurolla 310 000 euron sijasta. merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. 

vuoden 2006 optio-ohjelman mukaan hallituksella on oikeus jakaa yhtiön avainhenkilöille 310.000 kappaletta 2006c optiota. optio-oikeuksilla merkittävien 
osakkeiden merkintähinta tulee olemaan yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2008. 

henkilösTö  

Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 1 445 henkilöä (3 373). Henkilöstön määrä 31.12.2007 oli 1 120 (1 931). Heistä työntekijöitä 
oli 821 (1 479) ja toimihenkilöitä 299 (452).

konsernin palkat ja palkkiot olivat 11,9 miljoonaa euroa (11,3). vuonna 2005 palkat ja palkkiot olivat 27,6 miljoonaa euroa. 

Henkilöstö keskimäärin alueittain  

Aspocomp kutsui 4.5.2007 suomen henkilöstönsä yt-lain mukaiseen yhteistoimintamenettelyyn. Neuvottelut koskivat noin 350 henkilöä Aspocomp Group 
oyj:ssä ja Aspocomp oy:ssä poislukien oulun tuotantolaitoksen henkilöstö. Neuvottelut päättyivät 15.6.2007. Niiden jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 
237 henkilöä, joista 183 on työntekijöitä ja 54 toimihenkilöitä. konsernin salon tehtaan tuotanto lakkautettiin 14.7.2007 ja 215 sen työntekijää irtisanottiin 
vuoden 2007 aikana. 

Aspocomp ilmoitti 23.10.2007 yt-neuvottelujen aloittamisesta 30.11. kustannustehokkuuden lisäämiseksi Aspocomp Group oyj:ssä ja Aspocomp oy:ssä. 
suunniteltujen toimenpiteiden kohteina olivat kaikki toiminnot. kutsussa todettiin, että suunnitellut toimenpiteet johtaisivat toteutuessaan organisatorisiin 
uudelleenjärjestelyihin ja enimmillään noin 15 henkilön irtisanomiseen Aspocomp Group oyj:ssä ja enimmillään noin 15 henkilön irtisanomiseen Aspocomp 
oy:ssä. Neuvottelut eivät koskeneet Aspocomp oulu oy:tä. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin  irtisanomaan yhteensä 10 henkilöä. meadvillen ja Aspocompin 
yhteisyritys on tarjonnut työtä 11 neuvottelujen piirissä olleelle henkilölle, jotka jäivät toistaiseksi Aspocompin palvelukseen. Lisäksi konsernin sisäiset henki-
lösiirrot ja irtisanoutumiset neuvotteluprosessin aikana vähensivät irtisanomistarvetta yhteensä 7 henkilöllä. irtisanomisten toteuduttua ja 11 henkilön siirryttyä 
yhteisyrityksen palvelukseen Aspocomp Group oyj:hin jäi yhteensä 12 vakituista työntekijää, joista 5 henkilöä oli tiedotteen antamisen aikaan perhevapaalla. 
emoyhtiön henkilöstömäärän arvioidaan olevan 4 henkilöä vuoden 2008 loppupuolella.  

Aspocompin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2007 alussa toimitusjohtaja maija-Liisa Friman, myyntijohtaja rami raulas, euroopan tuotantojohtaja Jari ontronen, 
Aasian tuontantojohtaja Harry Gilchrist, talousjohtaja tapio engström, lakiasiainjohtaja maire Laitinen ja salon tehtaanjohtaja reijo savolainen. talousjohtajana 
aloitti 1.11.2007 Pertti vuorinen ja toimitusjohtajana 9.11.2007 isto Hantila, jotka muodostivat yhtiön johtoryhmän vuoden 2007 lopussa. (ks. jäljempänä toimitus-
johtajan vaihdos kohdassa hallintotapa)

YmpärisTö

Aspocomp huolehtii ympäristöstä kansainvälisen kauppakamarin elinkeinoelämän peruskirjan mukaisesti ja konsernin tehtaat hoitavat ympäristöasioitaan 
ympäristöjärjestelmien	avulla.	Kaikki	tuotantolaitokset	ovat	ISO	14001	–sertifioituja.		

vuoden 2007 aikana oulun tehdas on valmistautunut täyttämään vuoden 2008 alussa voimaan astuvan uuden ympäristöluvan mukaiset päästönormit.  tä-
män vuoksi tehtaan jätevesilaitoksen kyvykkyyttä on parannettu mittavalla projektilla, jossa on käytetty apuna ulkopuolisia prosessiasiantuntijoita. 

Aspocomp oulu oy on myös testannut ja ryhtynyt käyttämään materiaaleja, jotka soveltuvat paremmin käytettäväksi asiakkaiden lyijyttömässä juotosproses-
sissa. tehtaalla on tehty toimenpiteet, jotta AteX-direktiiveistä aiheutuneet vaatimukset täytetään.

eu:n uusi reAcH-kemikaaliasetus (registration, evaluation and Authorisation of chemicals) astui voimaan 1.6.2007. Aspocomp oulu oy on ryhtynyt ase-
tuksen mukaisiin toimiin ja seuraa aktiivisesti asetuksen toteutusta huomioiden sen myös tulevan toimintansa suunnittelemisessa.

 Asiakkaille tarjotaan materiaaliselvityksiä, joista selviää yksittäisen valmistetun tuotteen sisältämät alkuaineet. materiaaliselvitysdokumentin avulla asiakkaat 
voivat määritellä kierrätettävyyden tuotteen eliniän loputtua.

2007 Muutos, % 2006 2005

eurooppa 457 -35,0 704 735

Aasia 988 -24,0 1 317 2 481

Yhteensä 1 445 -28,0 2 021 3 216 
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sekajätteen määrää tehtaalla on vähennetty tehostamalla kierrätystä ja jätteiden lajittelua. sekajätteen määrä suhteutettuna tehtaan tuotantomäärään väheni 
vuonna 2007 verrattuna aikaisempaan vuoteen.

tehtaalla käyttöönotettu 5s-menetelmä auttaa osaltaan ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemisessä. mainitun menetelmän käyttöönottoon on panostettu 
merkittävästi viime aikoina ja sen hyödyntämistä on tarkoitus laajentaa entisestään.

	Aspocomp	Thaimaalla	on	ISO	14001	standardin	mukainen	sertifioitu	ympäristöjärjestelmä.	Se	ohjaa	tehtaan	ympäristöön	liittyvää	toimintaa.	Ympäristöjärjes-
telmää tukee 5s-järjestelmä, joka ylläpitää tehtaan tehokkuutta, järjestystä ja siisteyttä.

tehtaan vesilaitoksen käsittelemien sivutuotteiden lisäksi suuri osa muusta syntyvästä jätteestä myydään tai luovutetaan kierrätykseen erikoistuneille yrityksil-
le jatkokäsiteltäväksi. Jatkokäsiteltäviä aineita ovat muun muassa metallit, pakkaus- ja apumateriaalit, mutta myös laaduntarkastuksessa hylätyt tuotteet.

Asiakkaille tarjotaan materiaaliselvityksiä, joista selviää yksittäisen valmistetun tuotteen sisältämät alkuaineet. materiaaliselvitysdokumentin avulla asiakkaat 
voivat määritellä kierrätettävyyden tuotteen eliniän loputtua.

ympäristösäädöksien tiukentuessa monet asiakkaat ovat siirtyneet tai siirtymässä lyijyttömän juotosprosessin käyttöön. Lyijytön juotos tapahtuu korkeam-
massa lämpötilassa ja niissä käytettävien piirilevyjen raaka-aineiden tulee sietää suurempi lämpörasitus. tehdas hallitsee kyseisten raaka-aineiden proses-
soinnin. tehtaan useat, lyijyttömän juotoksen kanssa yhteensopivat, loppupinnoitusvaihtoehdot täydentävät ympäristöystävällisen tuotepaletin.

Aspocompin thaimaan tehtaalla toimii turvallisuus- ja ympäristökomitea, jonka tehtävänä on minimoida mahdolliset riskitekijät liittyen niin ympäristöön kuin 
työntekijöihin. Lisäksi yrityksellä on hyvinvointikomitea, joka toimii linkkinä työntekijöiden ja yrityksen välisten asioiden selvittelyssä.

hallinToTapa

Hallituksen jäsenet Gustav Nyberg ja roberto Lencioni ilmoittivat eroavansa hallituksesta 19.1.2007. Nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta hallitus ehdotti 
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tapio Hintikka, kari vuorialho ja 
Johan Hammarén. 

yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007 hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen jäseniksi Aimo eloholman, Johan Ham-
marénin, tapio Hintikan, tuomo Lähdesmäen, yoshiki sasakin, Anssi soilan ja kari vuorialhon. yhtiökokous valitsi Pricewaterhousecoopers oy:n uudelleen 
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.

Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenten palkkiot saman suuruisina kuin vuonna 2006. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosi-
palkkiona 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 
prosenttia. varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuu-
della vuoden toisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 1 000 
euroa kokoukselta. ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euroa kokoukselta. valiokuntien kokouksista maksetaan 500 euroa kokoukselta. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. tilintarkas-
tajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Järjestäytymiskokouksessaan 10.5.2007 hallitus valitsi uudelleen tuomo Lähdesmäen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja yoshiki sasakin varapuheenjoh-
tajaksi. Hallitus nimitti palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo eloholman, tapio Hintikan, tuomo Lähdesmäen ja kari vuorialhon. tarkastusvalio-
kuntaan nimitettiin Johan Hammarén, yoshiki sasaki ja Anssi soila.

tapio Hintikka erosi yhtiön hallituksesta 20.8.2007. ero astui voimaan välittömästi.

toimitusjohtaja maija-Liisa Friman jätti toimitusjohtajan tehtävät 9.11.2007 alkaen. Aspocomp Group oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 9.11.2007 alkaen ni-
mitettiin di isto Hantila, 49. Hantila on tällä hetkellä efore oyj:n ja selmic oy:n hallitusten puheenjohtaja ja on aiemmin työskennellyt mm. Perlos oyj:n 
toimitusjohtajana 2004-2006, johtotehtävissä sveitsiläisessä Ascom Groupissa v. 1991-2003 - viimeksi Ascom Groupin johtoryhmän jäsenenä - ja sitä ennen 
johtotehtävissä Fiskars Power systemissä v. 1983-1991. koska meadville Holdings Limitedin kanssa solmittujen sopimusten toteutuessa pääosa Aspocom-
pin liiketoiminnasta siirtyy Aspocompin ja meadvillen muodostamaan yhteisyritykseen, toimitusjohtajan ensisijaisena tehtävänä tulee olemaan Aspocomp-
konsernin rakennemuutoksen suunnittelu ja toteutus.

YriTYsjärjesTelYT

Aspocomp ilmoitti 15.2.2007, että kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden hankinnan ja tuotantokapasiteetin laajentamisen sekä intian tehdashankkeen koko-
naisinvestoinnin määräksi arvioitiin yhteensä noin 170 miljoonaa euroa. 15.3.2007 annetun arvion mukaan intian investoinnin määrä on noin 100 miljoonaa 
euroa, josta noin 80 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 20 miljoonaa euroa käyttöpääomasta, koroista ja käynnis-
tyskustannuksista. 
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Aspocomp solmi 16.3.2007 sopimuksen taiwanilaisen chin-Poon Holdingsin kanssa sen 49 prosentin vähemmistöosuuden ostamiseksi yhtiöiden suzhoussa, 
kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys AcP electronics Ltd:stä. Nettokauppahinta oli 37,8 miljoonaa euroa. 44,6 miljoonan euron bruttokauppahintaa pienensi 
chin-Poonin 6,8 miljoonan euron arvoiset laiteostot AcP electronicsiltä. myytävät laitteet olivat Aspocompille tarpeettomia, koska ne eivät sovellu Hdi-tek-
nologian tuotantoon. koska konsernin tavoite oli nostaa Hdi-piirilevyjen tuotantokapasiteettia kiinassa, kaupassa chin-Poonilta viimeistään vuoden loppuun 
mennessä vapautuva tehdastila oli tarkoitus muuttaa Hdi-käyttöön vuoden 2008 aikana.

Aspocomp sopi 21.3.2007 standard chartered Bank (Hong kong) Limitedin kanssa 40 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitettiin 49 prosentin vähemmistö-
osuuden osto Aspocompin ja taiwanilaisen chin-Poonin suzhoussa, kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys AcP electronics Ltd:stä. Laina nostettiin täysimääräi-
sesti vähemmistöosuuden oston yhteydessä 4.4.2007. Laina olisi erääntynyt maksettavaksi 18 kuukauden kuluttua nostopäivästä siten, että lainanantaja olisi 
voinut pidentää lainan maturiteettia edelleen 18 kuukaudella. Lainan efektiivinen vuotuinen korko 4.4. lasketulla viitekorolla on 12,9 prosenttia mukaan lukien 
lainalle maksettava korko, järjestelypalkkio ja alla kuvattu enimmillään 2 miljoonan euron mahdollinen lisäpalkkio. Aspocomp antoi lainan noston yhteydessä 
standard chartered Bankille 4 miljoonaa optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 4 miljoonaa yhtiön osaketta. Aspocompin osakkeen hinnasta riippuen 
yhtiö olisi saattanut olla velvollinen maksamaan laina-ajan päättyessä standard chartered Bankille enintään 2 miljoonan euron lisäpalkkion.  marraskuisen 
yritysjärjestelyn yhteydessä lainan pääoma maksettiin ja standard chartered Bank (Hong kong) luopui lainaan liittyneistä muista järjestelyistä.

Aspocomp tiedotti 17.4.2007, että teknologian kehittäminen imbera electronics oy:ssä, Aspocomp Group oyj:n ja elcoteq se:n tuotekehitykseen keskitty-
vässä yhteisyrityksessä, saavutti teollistamis- ja kaupallistamisvaiheen. yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat päätökseen sopimuksen, jolla laajennettiin imberan 
omistuspohjaa,	kasvatetaan	markkinaa	ja	turvataan	sen	rahoitus.	Yhtiön	rahoittajina	ja	pääomistajina	aloittivat	Index	Venturesin,	Northzone	Venturesin	ja	
conor venture Partnersin hallinnoimat rahastot. rahastot sijoittavat imbera electronics inc:iin, joka on imbera electronics oy:n sijoitusta varten perustettu 
uusi emoyhtiö yhdysvalloissa. 

Aspocomp ja elcoteq jäivät imberan vähemmistöomistajiksi imbera electronics inc:in kanssa tehdyllä osakevaihdolla. Järjestelyjen jälkeen sekä Aspocomp 
että elcoteq omistavat imberan osakepääomasta noin 15 prosenttia. imberan toimiva johto säilyi ennallaan ja ryhtyi yhtiön vähemmistöosakkaaksi.

Aspocomp allekirjoitti 10 vuoden sopimuksen globaalista valmistuslisenssistä imberan nykyisellä teknologialla. omistusjärjestelyllä ei ole vaikutusta Aspocompin 
tulokseen. Aspocomp Group oyj ja elcoteq se perustivat imbera electronics oy:n vuonna 2002 kehittämään imB (integrated module Board) -liitosteknologiaa. 

Aspocomp Group oyj:n hallitus päätti 10.5.2007 tytäryhtiö Aspocomp oy:n sulautumisesta emoyhtiöön. sulautumissuunnitelma rekisteröitiin kaupparekiste-
riin 5.6.2007 ja sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta oli 30.9.2007. sampo Pankki oyj ilmoitti 19.9.2007 vastustavansa sulautu-
mista. Joulukuussa sampo Pankki oyj peruutti vastuksensa ja sulautuminen toteutettiin 31.12.2007.

uuden osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group oyj:n hallitus vahvisti 9.8.2007 tytäryhtiönsä Aspocomp oy:n kirjanpidossa yhtiön salon teh-
taan sulkemisesta johtuvan alaskirjauksen määrän. tämän johdosta Aspocomp oy:n oma pääoma oli -18,1 miljoonaa euroa. osakepääoman menettämisestä 
tehtiin ilmoitus kaupparekisteriin.

Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se myi osakeomistuksensa tytäryhtiöissään kiinassa ja intiassa sekä tietyt laitteet salon tehtaaltaan 
uudelle holding-yhtiölle. Holding-yhtiön osakkeista 80 prosenttia myytiin meadville Holdings Limitedille. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosentin 
omistusosuudella (ks. muutokset konsernin strategiassa ja rakenteessa).

Aspocomp Group oyj ilmoitti 29.10.2007 rahoitustarkastukselle ja omX Pohjoismainen Pörssi Helsinki oy:lle päätöksestään lykätä jatkuvan tiedonanto-
velvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon julkistamista. tieto koski Aspocomp Group oyj:n kiinalaiselle tytäryhtiölle AcPe electronicsille esitettyä haastetta, jolla 
yhtiön omaisuutta haettiin takavarikkoon, jossa yhtiötä vaadittiin maksamaan takaisin usd 5 miljoonaa korkoineen ja jonka perusteella yhtiön omaisuutta ja 
pankkitilejä oli jäädytetty. Päätös perustui siihen, että tiedon julkaiseminen olisi saattanut vaarantaa yhtiön pitkän aikavälin taloudellisen aseman paranemi-
seen tähtäävien neuvottelujen loppuunsaattamista. AcPe electronicsia vastaan kiinassa esitetyistä oikeudellisista vaateista luovuttiin 8.11.2007 allekirjoite-
tulla sopimuksella. Aspocomp julkaisi tiedon 9.11.2007.  

Aspocomp Group oyj, Aspocomp oy, Aspocomp oulu oy ja Aspocomp Holdings Pte. allekirjoittivat 23.11.2007 suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa 
sopimuksen velkojensa uudelleenjärjestelystä. sopimus tuli voimaan 14.12.2007 (ks. muutokset konsernin strategiassa ja rakenteessa).

oikeudenkäYnniT

ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa rouenin valitustuomioistuimen aiemmin maaliskuussa 2005 antamat päätökset 
oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp s.A.s.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group oyj:tä vastaan. Asia liittyy raskaasti tappiollisen Aspocomp 
s.A.s:n lopettamiseen vuonna 2002 ja sen jälkeisiin irtisanomisiin.

rouenin valitustuomioistuimen päätösten mukaisesti Aspocomp Group oyj velvoitettiin maksamaan Aspocomp s.A.s:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina 
10,1 miljoonaa euroa. summaan lisätään noin 7 prosentin vuotuinen korko, jota on katsauksen julkaisuhetkellä kertynyt noin 2,3 miljoonaa euroa.

ranskalainen credit industriel et commerciel -pankki oli antanut entisille työntekijöille pankkitakauksen korkeimman oikeuden tuomion maksamisen vakuu-
deksi ja Nordea Pankki oyj vastaavasti ranskalaiselle pankille pankkitakauksen, jonka Aspocomp oli sitoutunut korvaamaan Nordealle.
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Nordean pankkitakaukseen perustuva Aspocompin vastasitoumus muutettiin pankkilainaksi, jonka kuukauden euriboriin sidottu vuosikorko oli lainanantamis-
hetkellä 6,2 prosenttia. siten ranskan korkeimman oikeuden päätös ei heikentänyt olennaisesti Aspocompin välitöntä maksuvalmiutta. velkajärjestelysopi-
mukseen liittyen lainan korko on 2,5 %.korkoa ei makseta vaan se lisätään pääomaan. Aspocomp konsernin likviditeettitilanteen mukaan lainaa saatetaan 
lyhentää mutta pääosin sen takaisinmaksu ajoittuu vuoden 2013 optionkäyttöajankohtaan pankkien kanssa tehdyn lainojen uudelleenjärjestelyä koskevan 
sopimuksen mukaisesti.

YhTiöjärjesTYksen muuTokseT

ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.1.2007 muuttaa voimassa olevaa yhtiöjärjestystä siten, että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §, osakkeiden 
lukumäärää koskeva 4 § ja osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 16 § poistettiin. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n, 9 §:n, 13 §:n ja 15 §:n numerojärjestystä 
muutettiin ja se laadittiin kuulumaan tavalla, joka on selostettu pörssitiedotteena 22.12.2006 julkaistussa yhtiökokouskutsussa.

osinkopoliTiikka

Aspocomp Group oyj:n hallitus määritteli 15.3.2007 yhtiölle uuden pitkän aikavälin osinkopolitiikan. sen mukaan Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona 
vähintään 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja oma-
varaisuustavoitteensa. todennäköisesti hallitus ei tule ehdottamaan osinkojen maksua lähitulevaisuudessa. varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007, ettei 
osinkoa jaeta vuodelta 2006.

halliTuksen osingonjakoehdoTus

Hallitus ehdottaa vuoden 2008 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2007 (0,00 euroa vuonna 2006).

Tilikauden jälkeiseT TapahTumaT

Aspocompin pääkonttori muutti tammikuussa Helsingin keskustasta sinikalliontielle espooseen.

Aspocomp Group oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp s.A.s.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet mukana edellisessa ranskassa käydyssä 
oikeudenkäynnissä, ovat nostaneet kanteita Aspocomp Group oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. vaatimusten yhteismäärä on noin 750 000 
euroa. kanteet tulevat käsittelyyn talven ja kevään 2008 aikana.  

Aspocompin salossa, Örninkatu 15, sijaitseva kiinteistöleasingsopimuksella käytössä ollut tehdaskiinteistö rakennuksineen on myyty. kauppahinta lyhentää 
Aspocompin korollisia pankkivelkoja suomessa noin 6 miljoonalla eurolla. tämän jälkeen kotimaiset korolliset velat ovat noin 27 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkYmäT 

Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2008 on konsernin uudelleenjärjestely ja meadville Holdings Limitedin kanssa tehdyn kaupan viimeistely. kauppa vahvisti 
Aspocomp-konsernin maksuvalmiutta, mutta maksuvalmiuden säilyttämiseksi vaaditaan vielä toimenpiteitä.

Aspocomp-konsernin liikevaihdon vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa ja tulos ennen poistoja (eBitdA) positiivinen johtuen kevyemmäs-
tä kustannusrakenteesta ja operatiivisen toiminnan tehostumisesta.
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koNserNiN tuLosLAskeLmA

     

1 000 euroa Liite 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

Liikevaihto 1 42 441 48 571

valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varaston muutos +/- 559 1 063

Liiketoiminnan muut tuotot 3 1 587 921

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 4 -19 058 -26 758

Henkilöstökulut 2.5 -13 339 -12 712

Poistot ja arvonalentumiset -3 662 -3 138

Liiketoiminnan muut kulut 6 -24 112 -14 626

osuus osakkuusyritysten tappiosta -230

Liiketappio -15 814 -6 678

rahoitustuotot 8 2 806 125

rahoituskulut 8 -8 034 -2 166

Tappio jatkuvista toiminnoista ennen veroja -21 042 -8 719

tuloverot 9 -2 200 -2 986

Tappio jatkuvista toiminnoista -23 242 -11 705

tappio lopetetuista toiminnoista 10 -41 652 -15 497

Tilikauden tappio -64 894 -27 202

Jakautuminen

vähemmistölle 371 4 111

emoyrityksen omistajille -65 265 -31 313

Yhteensä -64 894 -27 202

Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,54 -0,43

Laimennettu osakekohtainen tulos -0,54 -0,43

Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,95 -0,73

Laimennettu osakekohtainen tulos -0,95 -0,73

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.     
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koNserNiN tAse    

1 000 euroa Liite 31.12.2007 31.12.2006

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 11 3 425 4 492

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12, 13 20 274 94 957

osuudet osakkuusyrityksissä 14 16 852 230

sijoituskiinteistöt 15 2 878 3 367

myytävissä olevat rahoitusvarat 16 57 254

Laskennalliset verosaamiset 17 0 1 108

Pitkäaikaiset saamiset 18 0 5 338

Pitkäaikaiset varat yhteensä 43 486 109 744

Lyhytaikaiset varat

vaihto-omaisuus 19 6 648 20 909

myyntisaamiset ja muut saamiset 20 10 466 31 450

rahavarat 21 8 373 22 673

Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 486 75 033

Varat yhteensä 68 972 184 777

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

osakepääoma 20 082 20 082

ylikurssirahasto 27 918 27 918

omat osakkeet -rahasto -758 -758

käyttörahasto 45 989 45 989

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 885 1 868

Arvonmuutosrahasto 29

kertyneet voittovarat -112 420 -50 515

emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 4 696 44 613

vähemmistön osuus 742 23 721

Oma pääoma yhteensä 22 5 438 68 334

Velat

Pitkäaikaiset velat

korolliset velat 23 30 667 29 705

varaukset 26 1 544 1 083

Lyhytaikaiset velat

korolliset velat 23 16 699 43 882

osto- ja muut velat 25 14 624 41 773

Oma pääoma ja velat yhteensä 68 972 184 777

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.    
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1 000 euroa
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Käyttö-
rahasto

Arvon-
muutos-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto
Omat 

osakkeet
Muunto-

erot

Kertyneet 
voitto-

varat

Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2006 20 082 27 918 45 989 71 0 -758 -2 242 -14 755 30 893 107 198

muuntoerot -2 574 -2 558 -5 132

tilikauden tappio -31 313 4 111 -27 202

vvk-lainan oman  
pääoman osuus 1 868 1 868

muut erät 369 369

tytäryhtiön  
osakepääoman  
alennus -8 725 -8 725

myytävissä  
olevien varojen  
arvostus käypään 
arvoon -42 -42

Oma pääoma 
31.12.2006 20 082 27 918 45 989 29 1 868 -758 -4 816 -45 699 23 721 68 334

Oma pääoma 1.1.2007 20 082 27 918 45 989 29 1 868 -758 -4 816 -45 699 23 721 68 334

muuntoerot -701 -701

tytäryhtiön myynnin 
yhteydessä  
tuloslaskelmaan kirjatut 
muuntoerot 4 633 4 633

tilikauden tappio -65 264 371 -64 893

vähemmistöosuuden 
lunastus -24 128 -24 128

osakeanti 22 016 22 016

muut erät -573 -573

vähemmistön osuus 778 778

myytävissä  
olevien varojen  
myynti -29  -29

Oma pääoma 
31.12.2007 20 082 27 918 45 989 0 23 885 -758 -884 -111 535 742 5 438

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.

LAskeLmA koNserNiN omAN PääomAN muutoksistA
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koNserNiN rAHAvirtALAskeLmA     

1 000 euroa Liite 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006

Liiketoiminnan rahavirrat

tilikauden tappio -65 265 -27 202

oikaisut:

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 30 40 548 22 466

käyttöpääoman muutos 30 6 165 8 518

maksetut korot -8 423 -2 986

saadut korot 1 534 1 108

maksetut verot -284 -51

Liiketoiminnan nettorahavirta -25 726 1 853

Investointien rahavirrat

investoinnit osakkuusyritysosakkeisiin 0 -870

investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -4 682 -23 455

investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 0 -424

vähemmistöosuuden hankinta -44 670

tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 10 46 987

vähemmistöosuuden myynti 1 800 0

muiden osakkeiden myynti 0 138

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 6 978 3 421

moduulit -segmentin käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0 1 068

Investointien nettorahavirta 6 413 -20 122

Nettorahavirta ennen rahoitusta -19 313 -18 269

Rahoituksen rahavirrat

osakeanti 21 987

Lainojen nostot 54 685 34 451

Lainojen takaisinmaksut -71 312 0

vähemmistön osuus tytäryhtiön osakepääoman alennuksesta 0 -8 765

Rahoituksen nettorahavirta 5 360 25 686

Rahavarojen muutos -13 952 7 417

rahavarat tilikauden alussa 22 673 16 122

valuuttakurssimuutosten vaikutus -348 -866

Rahavarat tilikauden lopussa 8 373 22 673

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.
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koNserNitiLiNPäätÖkseN LAAtimisPeriAAtteet        

YhTeisön perusTiedoT

Aspocomp-konserni tarjoaa korkean teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten piirilevyjen suunnittelua ja valmistusta. Aspocompin valmis-
tamia tuotteita käytetään elektroniikkateollisuussa, mm. tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.

konsernin emoyritys on Aspocomp Group oyj. emoyrityksen kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on sinikalliontie 11, 02630 espoo.

Jäjennös konsernitilinpäätöksestä on saatavilla internet-osoitteessa www.aspocomp.com tai konsernin emoyrityksen pääkonttorissa osoitteessa sinikalliontie 
11, 02630 espoo.

Aspocomp Group oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.3.2008 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeen-
omistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. yhtiökokouksella on myös mahdollisuus 
muuttaa tilinpäätöstä.

TilinpääTöksen laaTimisperiaaTTeeT

Laatimisperusta

vuoden 2007 tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (international Financial reporting standards, iFrs) mukaisesti ja sitä laadittaessa 
on noudatettu 31.12.2007 voimassa olevia iAs- ja iFrs- standardeja sekä iFric- tulkintoja. kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan suomen 
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä eu asetuksessa (ey) N:o 1606/2002 säädetyn mukaisesti eu:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä stan-
dardeja ja niistä annettuja tulkintoja. konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia sijoituksia, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kir-
jattavia rahoitusvaroja ja -velkoja ja johdannaissopimuksia. ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisten osalta liikearvo vastaa aiemman 
tilinpäätösnormiston mukaisia kirjanpitoarvoja, joita on käytetty iFrs:n mukaisena oletushankintamenona. tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.

Konsolidointiperiaatteet

konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja kaikki tytäryhtiöt, joiden äänimäärästä emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 %. ostetut yhtiöt sisältyvät 
konsernitilinpäätökseen ostohetkestä lähtien ja luovutetut tytäryhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset on 
muutettu vastaamaan konsernin laskentaperiaatteita.

konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. tytäryhtiöiden hankintameno on eliminoitu hankintahetken omaa pääomaa vastaan. Liikearvona 
käsitellään hankintamenon osa, joka ylittää hankitun yhtiön nettovarallisuuden käyvän arvon.

osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-menetelmää käyttäen. osakkuusyhtiöt ovat yrityksiä, joissa konsernilla on 20–50 % 
äänimäärästä tai joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. 

konserniyhtiöiden väliset sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat, sisäinen osingonjako sekä vaihto-omaisuuteen sisältyvät realisoitumattomat 
voitot on eliminoitu. sisäisiin käyttöomaisuuden kauppoihin liittyvät katteet on eliminoitu.

vähemmistöosuus erotetaan omasta pääomasta  ja se esitetään taseessa omana eränään oman pääoman osana.   tuloslaskelmassa esitetään tilikauden 
tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle.

Valuuttamääräiset tapahtumat

konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön esittämis- ja toimintavaluutta. valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan euroiksi käyttäen 
tapahtumapäivinä vallinneita valuuttakursseja. valuuttamääräiset saamiset ja velat muunnetaan euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Näistä syntyvät 
valuuttakurssierot kirjataan tuloslaskelmaan siten, että liiketapahtumista aiheutuvat kurssierot sisältyvät tuloslaskelman liikevoittoon ja rahoitusvaroista sekä 
-veloista aiheutuvat kurssierot esitetään rahoituserissä. 

euro-alueen ulkopuolisten maiden osalta tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. keskikurssin ja 
tilinpäätöspäivän kurssin käytöstä syntyvät muuntoerot on kirjattu konsernin omaan pääomaan. 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävinä oleviksi, mi-
käli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. myytävänä olevaksi luokittelun 
edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin todennäköinen ja omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) on välittömästi myytävissä ny-
kyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, kun johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta.  
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välittömästi ennen luokittelua myytävänä olevaksi omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmän varat ja velat arvostetaan niihin sovellettavien iFrsstandar-
dien mukaisesti. Luokitteluhetkestä lähtien myytävänä olevat omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan 
myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä. Luovutettavien erien ryhmään 
kuuluvat omaisuuserät, jotka eivät kuulu iFrs 5 -standardin arvostussääntöjen soveltamisalaan, ja velat arvostetaan niitä koskevien iFrs-standardien mu-
kaan myös luokitteluhetken jälkeen. Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka täyttää seuraavat 
edellytykset:

1. se on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai maantieteellistä aluetta edustava yksikkö;

2. se on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta; tai

3. se on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen.

Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa. myytävänä olevat omaisuuserät, luovutettavien erien ryhmät, myytävä-
nä oleviin omaisuuseriin liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjatut erät sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa erillään muista 
omaisuuseristä.

rahoiTusvaraT ja rahoiTusvelaT

Rahoitusvarat

konsernin rahoitusvarat luokitellaan iAs 39 rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoi-
tuksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 

myyntisaamiset ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimi-
villa markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostusperuste on jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa myyntisaamiset 
ja muut saamiset -ryhmään luonteensa mukaisesti lyhyt- tai 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 muu-
hun 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 koostuvat listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Listattujen yhtiöiden osakkeet kirjataan 
taseeseen käypään arvoon. käypä arvo perustuu tilinpäätöspäivän päätöskursseihin. toteutumattomat voitot ja tappiot kirjataan käyvän arvon rahastoon 
omaan pääomaan. myyntihetkellä toteutuneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan ja aiemmin käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan kirjattu käy-
vän arvon muutos realisoituu. Listaamattomien yhtiöiden osakkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon.

Rahavarat

rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista  pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. ra-
havaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.

Rahoitusvelat

rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. myöhem-
min kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, 
ja ne voi voivat olla korollisia tai korottomia. vaihtovelkakirjalainan velkaosuuden käypä arvo on määritetty käyttämällä vastaavan velan markkinakorkoa 
lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. velkaosuus kirjataan jaksotettuun  hankintamenoon, kunnes se kuoletetaan vaihtamalla laina osakkeiksi. Jäännös saadusta 
rahamäärästä, eli oman pääoman osuus, on kirjattu siihen liittyvillä veroilla vähennettynä omaan pääomaan osakeoptioksi. kaikkien rahoitusvarojen ja -vel-
kojen käypien arvojen 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, käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio siirretään tuloslaskelmaan. myytävissä oleviin 
rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei peruuteta tuloslaskelman kautta, kun taas  korkoinstrumentteihin 
kohdistunut arvonalentumistappion myöhempi peruuntuminen kirjataan tulosvaikutteisesti. konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on 
olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköi-
syys, maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen merkittävä viivästyminen ovat näyttöjä myyntisaamisen arvonalentumisesta. tuloslaskelmaan kirjattavan 
arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon ero-
tuksena. mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella, ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalen-
tumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti.
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arvioiden käYTTö

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään arvioita ja olettamuksia. Nämä vaikuttavat 
omaisuus- ja velkamääriin taseessa, vastuusitoumusten ja mahdollisten varojen esittämiseen tilinpäätöksessä sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. toteumat 
saattavat poiketa esitetyistä arvioista. Arvonalentumistestaukseen liittyviä arvioita selvitetään tarkemmin liitetiedossa 32.

TYösuhde-eTuudeT

Eläkevelvoitteet

konsernitilinpäätöksessä eri maiden eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. kaikki konsernin eläkejärjestelyt on luoki-
teltu maksupohjaisiksi eläkejärjestelyiksi ja maksut on kirjattu tuloslaskelmaan sille kaudelle, jota maksu koskee.

Palveluvuosilisät

konsernin eri yksiköissä olevat palveluvuosilisäjärjestelyt on luokiteltu etuuspohjaisiksi järjestelyiksi ja niitä koskevat vastuut on kirjattu velaksi taseeseen. 
Palveluvuosilisäjärjestelystä johtuvaa velkaa märitettäessä on otettu huomioon henkilökunnan vaihtuvuus, palkkojen keskimääräinen nousu, sekä henkilös-
tön keskimääräinen vuosipalkka. Näin saadut vastuut on diskontattu nykyhetkeen.

Osakeperusteiset maksut

konsernilla on optiopohjainen kannustinjärjestelmä sekä osakepohjainen kannustinjärjestelmä ja ne maksetaan joko oman pääoman ehtoisina instrument-
teina tai käteisvaroina. oman pääoman ehtoisina instrumentteina maksettavat järjestelyt arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana. käteisvaroina maksettavat järjestelyt arvostetaan käypään arvoon joka tilinpää-
töksessä, ja velan käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. optioiden myöntämishetkellä määritelty kulu perustuu konsernin arvioon niiden op-
tioiden määrästä joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajankohdan lopussa. käypä arvo määritellään Black-scholes- optionhinnoittelumallin 
perusteella. ei-markkinaperusteisten ehtojen (esim. tietty tulostavoite) vaikutuksia ei sisällytetä option arvoon, vaan ne otetaan huomioon niiden optioiden 
määrässä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajankohdan lopussa. konserni päivittää oletuksen lopullisesta optioden määrästä jokaisena 
tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset kir-
jataan osakepääomaan ja ylikurssirahastoon.

johdannaiseT

Johdannaiset kirjataan hankittaessa taseeseen hankintamenoon ja myöhemmin ne arvostetaan käypään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. syntyneet käy-
vän arvon muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihen tai kuluihin. konserni ei noudata iAs 39 mukaista suojauslaskentaa. 
tilinpäätöshetkellä konsernilla oli sähköjohdannaisia ja niiden käypää hintaa määritettäessä on käytetty ko. sopimusten markkinahintaa tilinpäätöspäivänä.

TulouTusperiaaTTeeT

suoritteiden myynti tuloutetaan, kun myytyjen tuotteiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle ja konsernilla ei ole enää tuottei-
den hallintaoikeutta eikä todellista määräysvaltaa. tuotot palveluista kirjataan, kun palvelut on suoritettu. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituottoja oikaistaan 
välillisillä veroilla, myönnetyillä alennuksilla sekä valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Asiakkailta laskutetut jakelukustannukset sisältyvät liikevaihtoon. 
kuluksi kirjatut jakelukustannukset kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan kuluihin.

vuokrasopimukseT

Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainenosa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitus-
leasingsopimuksiksi.

rahoitusleasingsopimuksilla hankittu käyttöomaisuus on kirjattu 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 jäljelle jäävälle velalle muodostuu saman-
suuruinen korkoprosentti.

vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. muiden vuokrasopimusten 
perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
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arvonalenTumiseT

konserni tarkastelee vuosittain, onko olemassa viitteitä mahdollisista omaisuuserien arvonalentumisista. Jos tällaisia viitteitä ilmenee arvioidaan kyseisestä 
omaisuuerästä kerrytettävissä oleva rahamäärä ja verrataan näin saatua rahamäärää ko. omaisuuserän kirjanpitoarvoon. kerrytettävissä oleva rahamäärä 
arvioidaan lisäksi vuosittain liikearvosta sekä aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Arvonalentumistarvetta tarkastel-
laan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotet-
tavissa muista rahavirroista.

Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. muusta kuin liikearvosta kirjattu 
arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion 
kirjaamisajankohdasta. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta.

TuloveroT

konsernin veroihin on kirjattu konserniyhtiöiden tilikauden tulokseen perustuvat verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen 
muutos. Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista tilinpäätöshetkellä vahvistettuja 
verokantoja käyttäen. tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa siltä osin kun ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti, johon todennäköisesti on käytettävissä tulevien tilikausien verotetta-
vaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

aineeTTomaT hYödYkkeeT

Aineettomat hyödykkeet joilla on rajoitettu taloudellinen vaikutusaika on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa kertyneillä poistoilla ja mah-
dollisilla arvonalennuksilla vähennettynä. taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä ei kirjata säännönmukaisia mukaisia 
poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ole taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomia aineet-
tomia hyödykkeitä.

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankin-
ta-ajankohtana. tätä aiempien liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletus-
hankintamenona. Näiden hankintojen tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa iFrs-tasetta laadittaessa. Liikearvosta ei kirjata suunnitelman 
mukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta.

Tutkimus- ja kehittämismenot

tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. kehitysmenot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne syntyvät, lukuun ottamatta tiettyjä tuotekehitys-
menoja, jotka aktivoidaan, kun on todennäköistä, että tuotekehitysprojekti tulee olemaan tuloksellinen ja muut tietyt kriteerit, kuten tuotteen tekniset toteutta-
miskriteerit ja kaupallisuuskriteerit, ovat täyttyneet.

Atk-ohjelmistot

ostetut atk-ohjelmistot kirjataan taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla vähennettynä. Atk-ohjelmi-
en poistoaikana käytetään 3 vuotta.

aineelliseT käYTTöomaisuushYödYkkeeT

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. kuluvasta käyt-
töomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset tasapoistot, jotka perustuvat arvioituun taloudelliseen käyttöikään.  konsernin rakennuttamien rakennusten 
rakennusaikaiset korot aktivoidaan ja kirjataan poistoiksi kyseessä olevan investointikohteen suunnitelman mukaisia poistoaikoja noúdattaen.

suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

maa- ja vesialueiden arvoista ei tehdä poistoja.

kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan yleensä tilikauden kuluksi. edellisestä poiketen suuria perusparannusmenoja aktivoidaan ja poistetaan vaikutusaika-
naan, mikäli on todennäköistä, että yritykselle koituu taloudellista hyötyä yli olemassa olevan hyödykkeen alun perin arvioidun suoritustason. käyttöomaisuu-
den myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin.  konsernitilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksilla vuokratut hyödykkeet 
esitetään käyttöomaisuutena.

rakennukset ja rakennelmat 15 – 30 vuotta

koneet ja kalusto 3 – 8 vuotta

muut aineelliset hyödykkeet 5 – 10 vuotta
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sijoiTuskiinTeisTöT

sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. sijoituskiinteistöt arvostetaan 
alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla alaskirjauksilla. sijoituskiinteistöistä tehdään suunnitelman mukaiset tasa-
poistot, jotka perustuvat taloudelliseen käyttöikään. sijoituskiinteistöjen poistoajat ovat 15-30 vuotta.

vaihTo-omaisuus

vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FiFo-menetelmällä. 
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden arvoon on sisällytetty muuttuvien menojen lisäksi osuus hankinnan ja valmistuksen kiinteistä menoista.

kaupankäYnTiTarkoiTuksessa pideTTäväT sijoiTukseT

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset sisältävät 3-12-kuukauden sisällä erääntyvät pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemat sijoitus- ja yritysto-
distukset sekä sijoitukset korkorahastoihin.

varaukseT

varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on toden-
näköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon.

uusien Tai muuTeTTujen iFrs-sTandardien ja iFriC-TulkinTojen sovelTaminen 

uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja joita konserni on soveltanut vuonna 2007:

iFrs 7, rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin ja iAs 1, tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos. tämän stan-•	
dardin ja muutoksen käyttöönotto lisää rahoitusinstrumentteihin liittyviä tietoja. iAs 1 standardin muutos edellyttää tietojen esittämistä yhtiön pää-
oman tasosta ja sen hallinnasta. konsernin tilinpäätökseen on lisätty liitetietoja koskien myyntisaamisten ikäjakaumaa, rahoitusvelkojen sopimuksiin 
perustuvaa erääntymistä sekä pääoman hallintaa.

uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja, jotka tulivat voimaan 2007, mutta joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

IFRIC	7,	Tilinpäätöksen	oikaisemiseen	perustuvan	lähestymistavan	soveltaminen	IAS	29:n	taloudellinen	raportointi	hyperinflaatiomaissa	mukaisesti.•	
iFric 9, kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi.•	
iFric 8, iFrs 2:n soveltamisala.•	
iFric 10, osavuosikatsaukset ja arvonalentuminen. •	

iAsB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, joiden soveltaminen on pakollista vuonna 2008 tai myöhemmin. konserni on päättänyt olla soveltamat-
ta näitä standardeja aikaisemmin ja ottaa ne käyttöön tulevina tilikausina.

seuraavilla vuonna 2008 voimaan tulevilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei tule olemaan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

iFric 11, konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet. •	
iFric 12, service concession Arrangements. •	
FRIC	14,	IAS	19	–	The	Limit	on	a	Defined	Benefit	Asset,	Minimum	Funding	Requirements	and	their	Interaction.	•	

konserni ottaa käyttöön vuosina 2009 ja 2010 seuraavat iAsB:n julkistamat standardit, joiden vaikutusta konsernin tilinpäätökseen konsernin johto on sel-
vittämässä:

iAs 1 (muutos), tilinpäätöksen esittäminen. •	
iAs 23, vieraan pääoman menot -standardin muutos. •	
iFrs 8, operating segments. •	
iFric 13, customer Loyalty Programmes. iFric 13 -tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen, sillä konserniyhtiöillä ei ole kanta-•	
asiakasohjelmia. 
iFrs 3 (revised), Business combinations. •	
IAS	27	(Revised),	Consolidated	and	separate	financial	statements.	•	
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koNserNitiLiNPäätÖkseN Liitetiedot

1. Segmentti-informaatio

segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoimintamallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. konsernin ensisijainen segmenttiraportointi-
muoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen 
raportointiin. segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypään markkinahintaan. 

Liiketoimintasegmentit

Aspocomp on myynyt 8.8.2006 allekirjoitetulla kauppakirjalla moduulit-liiketoimintasegmentin sekä moduulit-segmenttiin kuuluneen tuotekehitystoiminnan 
selmic oy:lle. myyty liiketoiminta muodosti noin 10 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Liiketoiminnan myynnin ansiosta Aspocompista tuli puhdas piirilevy-
yhtiö. koska yllä esitetyn kaupan jälkeen jäljelle jää vain piirilevysegmentti, ei erillisiä ensisijaisia segmenttitietoja esitetä. 

Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se siirsi osakeomistuksensa kiinassa ja intiassa sekä tietyt laitteet salon tehtaalta uudelle holding-yhtiölle, 
Aspocomp Asia Limitedille. Holding-yhtiön osakkeista 80 % myytiin meadville Holdings Limitedille. kaupan jälkeen jäljelle jäi kaksi piirilevytehdasta.

Aspocomp suunnittelee ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä tietoliikenneverkkoihin sekä auto- ja teollisuussovelluksiin. 

Maantieteelliset segmentit

maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat esitetään varojen sijainnin mukaan.

1 000 euroa 2007 2006

Liikevaihto markkina-alueittain

suomi 16 428 18,139

usA 1 420 6,160

kiina 2 595 2,131

ruotsi 1 331 1,327

saksa 9 253 8,728

meksiko 2 355 1,846

muut maat 9 059 9,928

Yhteensä 42 441 48,259

Varat

suomi 50 968 79,152

kiina 77,110

thaimaa 17 761 23,172

intia 4,899

muut maat 243 444

Yhteensä 68,972 184,777

Investoinnit

suomi 329 2,976

thaimaa 219 694

Yhteensä 548 3,659
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1 000 euroa 2007 2006

2. Henkilöstökulut

Palkat 12 054 11 286

muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet -250 -323

eläkekulut maksuperusteisista järjestelmistä 543 1 023

muut henkilöstökulut 1,025 726

Yhteensä 13 372 12 712

Henkilöstö keskimäärin

Piirilevyt 1433 1 998

konsernihallinto 12 23

Yhteensä 1 445 2 021

Henkilöstö keskimäärin

eurooppa 457 704

thaimaa 988 1 317

Yhteensä 1 445 2 021

3. Liiketoiminnan muut tuotot

käyttöomaisuuden myyntivoitot 90 14

vuokratuotot 300 295

Piirilevyjen pinnoitusalihankinta ja ylijäämälevyjen myynti 959 554

muut tuottoerät 238 58

Yhteensä 1 587 921

4. Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

Aineiden ja tarvikkeiden ostot 18 137 26 512

varastojen muutos 613 -340

Yhteensä 18 751 26 172

ulkopuolisilta ostetut palvelut 307 586

Yhteensä 19 058 26 758
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5. Työsuhde-etuudet

konsernilla on kaksi pitkäaikaista työsuhde-etuusjärjestelmää, jotka kattavat koko henkilöstön suomessa ja thaimaassa. molemmat järjestel-
mät ovat niinsanottuja palveluvuosilisäjärjestelmiä, joiden mukaisesti henkilöstö saa tietyn suuruisen palkkion oltuaan Aspocompin palveluk-
sessa järjestelmässä määritellyn ajan

1 000 euroa 2007 2006

Kirjattu tuloslaskelmaan

Palveluvuosilisäjärjestelmä suomessa -367 -173

Palveluvuosilisäjärjestelmä thaimaassa -161

Yhteensä -528 -173

kirjattu velaksi taseeseen

Palveluvuosilisäjärjestelmä suomessa 329 696

Palveluvuosilisäjärjestelmä thaimaassa 0 161

Yhteensä 329 857

6. Liiketoiminnan muut kulut

vuokrakulut 1 060 987

ulkopuoliset palvelut 135 2 211

korjaus- ja ylläpitokulut 3 029 2 076

energiakulut 1 845 2 211

veden kulutus ja vedenkäsittelykemikaalit 773 796

muut kuluerät 6 445 6 346

Aspocomp s.A.s. korvaus 10 824

Yhteensä 24 112 14 626

7. Tutkimus- ja tuotekehityskulut

Aspocomp myi 8.11.2007 allekirjoitetulla sopimuksella kiinan ja intian osakeomistuksien ja salon tehtaan laitteiden lisäksi kyseisiin toimintoihin 
liittyvän teknologiansa ja tutkimus- ja tuotekehitystoimintansa.oulun tehtaan ja thaimaan teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon liittyvät kulut 
sisältyvät erittelemättöminä tehtaiden yleiskuluihin ja osaksi tuotannon ja tekniikan yleiskuluja. Näiden kulujen määrän ei ole katsottu olevan 
olennainen. vuoden 2006 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 3 947 tuhatta euroa sisältäen lopetetut liiketoiminnot. 

8. Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuotot

osinkotuotot 27 78

velkajärjestelyn vaikutukset 2 000

korkotuotot 779 47

Rahoitustuotot yhteensä 2 806 125

rahoituskulut

valuuttakurssitappiot 421 36

korkokulut pankkilainoista ja lyhytaikaisista limiiteistä 7 576 2 130

korkokulut rahoitusleasing-sopimuksista 37

Rahoituskulut yhteensä 8 034 2 166

Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä -5 227 -2 041

velkajärjestelyssä sovittu korkoprosentti on 2,5 %. kun käypänä korkokantana käytetään yleistä korkokantaa 5,5 %, johtaa tämä noin 2 miljoonaa euroa 
alhaisempaan lainojen laskennalliseen nykyarvoon. korkoero kirjataan korkokuluna laina-ajalle.
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1 000 euroa 2007 2006

9. Tuloverot

Tilikauden verot

yhtiöverohyvityssaamisen arvonalennus -2 200 -2 986

Tilikauden verot yhteensä -2 200 -2 986

Tuloverot yhteensä -2 200 -2 986

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla  
(26 % vuonna 2007 ja 26 % vuonna 2006) laskettujen verojen  
täsmäytyslaskelma:

tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista -21 042 -25 225

verot laskettuna kotimaan verokannalla 26 % (26 % v. 2006 ) 5 471 6 559

ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat 6 2 336

Laskennallisen verosaamisen kirjaamatta jättäminen v. 2006 tuloksesta -9 759

Laskennallisen verosaamisen kirjaamatta jättäminen v. 2007 tuloksesta -5 477

muut erät 0 13

Laskennallinen verosaaminen väliaikaisista eroista 0 866

yhtiöverohyvityssaamisen arvonalennus -2 200 -3 000

Tuloverot yhteensä -2 200 -2 986
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10. Lopetetut toiminnot

Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla siirsi osakeomistuksena kiinassa ja intiassa sekä tietyt laitteet salon tehtaalta uudelle 
holding-yhtiölle, Aspocomp Asia Limitedille. Holding-yhtiön osakkeista 80 % myytiin meadville Holdings Limitedille. Lopetettuina toimintoina on 
esitetty kiinan ja intian tytäryhtiöt sekä salon tehdas. Lopetettuihin toimintoihin sisältyvät konsernin kaikki keskitetyt toiminnot lukuunottamatta 
konsernin yleishallintoa.

1 000 euroa 2007 2006

Lopetettujen toimintojen tulos:

Liikevaihto 48 948 108 950

  valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -6 269 3 631

  Liiketoiminnan muut tuotot 1 551 2 954

  Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -25 468 -62 054

  Henkilöstökulut -15 358 -26 775

  Poistot ja arvonalentumiset -21 564 -15 569

  muut liiketoiminnan kulut -16 912 -27 599

Liiketappio -35 072 -16 462

Rahoitustuotot ja -kulut -662 163

Tappio ennen veroja -35 734 -16 299

verot -289 802

tappio verojen jälkeen -36 022 -15 497

tappio liiketoiminnan luovutuksesta ennen veroja -5 630

verot 0

tappio liiketoiminnan luovutuksesta verojen jälkeen -5 630

tilikauden tappio lopetetuista toiminnoista -41 652

Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista -0,95 -0,73

Liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin  
taloudelliseen asemaan

Aineettomat hyödykkeet 145

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 52 677

Liikearvo 17 952

muut aineettomat hyödykkeet 17

saamiset 21 875

vaihto-omaisuus 3 304

rahavarat 5 111

korolliset velat 7 622

ostovelat ja muut velat 13 229

muuntoero 5 792

Varat ja velat yhteensä 86 022

Myyty osuus 80 % 68 817

vastikkeen kokonaismäärä 61 440

rahana saatu vastike 52 098

Luovutetun yksikön rahavarat 5 111

Rahavirtavaikutus 46 987
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11. Aineettomat hyödykkeet

1 000 euroa Aineettomat oikeudet Liikearvo
Muut aineettomat 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintahinta 1.1.2007 3 795 6 824 2 107 12 726

Lisäykset 1.1.-31.12.2007 40 20 485 43 3 083

vähennykset 1.1.-31.12.2007 -1 778 -17 952 0 -19 730

siirrot erien välillä 0 0 0 0

muuntoerot -18 0 0 -18

Hankintahinta 31.12.2007 2 039 9 357 2 150 13 547

kertyneet poistot 1.1.2007 3 218 3 279 1 738 8 235

vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1 648 0 -3 186 -4 834

tilikauden poisto 271 0 543 814

Arvonalentuminen 0 3 078 2 837 5 915

muuntoerot -7 0 0 -7

Kertyneet poistot 31.12.2007 1 833 6 357 1 931 10 122

Kirjanpitoarvo 31.12.2007 206 3 000 219 3 425

Hankintahinta 1.1.2006 3 676 6 824 2 106 12 606

Lisäykset 1.1.-31.12.2006 362 0 62 424

vähennykset 1.1.-31.12.2006 -271 0 -209 -480

siirrot erien välillä -163 0 163 0

muuntoerot 191 0 -15 176

Hankintahinta 31.12.2006 3 795 6 824 2 107 12 726

kertyneet poistot 1.1.2006 3 012 3 279 1 635 7 926

vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -164 0 -33 -197

tilikauden poisto 405 0 165 570

muuntoerot -35 0 -29 -64

Kertyneet poistot 31.12.2006 3 218 3 279 1 738 8 235

Kirjanpitoarvo 31.12.2006 577 3 545 370 4 492

Aineettomien oikeuksien arvonalentumistestauksen periaatteet esitetään liitetiedossa 33.
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12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1 000 euroa Maa-alueet Rakennukset
Koneet ja  

kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja  

keskeneräiset 
hankinnat Yhteensä

Hankintahinta 1.1.2007 1 022 41 428 217 550 2 360 9 695 272 056

Lisäykset 1.1.-31.12.2007 0 0 1 945 0 1 654 3 599

vähennykset 1.1.-31.12.2007 -64 8 769 -141 199 -2 238 -7 477 -159 746

siirrot erien välillä 0 0 2 515 0 -2 515 0

muuntoerot 193 -1 214 -1 840 -29 -130 -3 020

Hankintahinta 31.12.2007 1 151 31 445 78 972 93 1 227 112 888

kertyneet poistot 1.1.2007 0 20 448 155 125 1 525 0 177 098

vähennysten ja siirtojen  
kertyneet poistot 0 -1 614 -97 581 -1 504 0 -100 698

tilikauden poisto 0 1 343 11 854 140 0 13 337

Arvonalentuminen 0 4 222 0 0 4 222

muuntoerot 0 -64 -1 201 -81 0 -1 345

Kertyneet poistot 31.12.2007 0 24 335 68 198 81 0 92 613

Kirjanpitoarvo 31.12.2007 1 151 7 110 10 774 12 1 227 20 274

Hankintahinta 1.1.2006 1 302 44 553 200 745 2 162 7 539 256 301

Lisäykset 1.1.-31.12.2006 0 642 16 103 130 14 179 31 054

vähennykset 1.1.-31.12.2006 -280 -4 472 -4 845 -199 -942 -10 737

siirrot erien välillä 0 758 9 491 426 -10 675 0

muuntoerot 0 -52 -3 944 -159 -406 -4 562

Hankintahinta 31.12.2006 1 022 41 428 217 550 2 360 9 695 272 056

kertyneet poistot 1.1.2006 0 19 063 140 497 1 498 0 161 059

vähennysten ja siirtojen 0 0 0 0 0 0

kertyneet poistot 0 -1 271 -477 -95 0 -1 843

tilikauden poisto 0 2 441 15 438 257 0 18 136

Arvonalentuminen 319 1 747 0 2 066

muuntoerot 0 -104 -2 080 -135 0 -2 319

Kertyneet poistot 31.12.2006 0 20 448 155 125 1 525 0 177 098

Kirjanpitoarvo 31.12.2006 1 022 20 980 62 425 835 9 695 94 957
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13. Rahoitusleasing-sopimukset

1 000 euroa Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintahinta 1.1.2007 21 075 14 181 35256

Lisäykset 0 0 0

vähennykset 0 -3 883 -3 883

Hankintahinta 31.12.2007 21 075 10 298 31 373

kertyneet poistot 1.1.2007 9 490 7 803 17 293

vähennysten kertyneet poistot 0 0 0

Arvonalennus 4 222 0 4 222

tilikauden poisto 1 014 1 184 2 198

Kertyneet poistot 31.12.2007 14 725 8 987 23 712

Kirjanpitoarvo 31.12.2007 6 350 1 311 7 661

Hankintahinta 1.1.2006 21 075 7 452 28 527

Lisäykset 0 6 729 6 729

vähennykset 0 0 0

Hankintahinta 31.12.2006 21 075 14 181 35 256

kertyneet poistot 1.1.2006 8 525 6 551 15 076

vähennysten kertyneet poistot 0 0

tilikauden poisto 965 1 252 2 217

Kertyneet poistot 31.12.2006 9 490 7 803 17 293

Kirjanpitoarvo 31.12.2006 11 585 6 378 17 963

14. Osakkuusyhtiöt

1 000 euroa 2007 2006

Hankintameno 1.1. 230 163

Lisäykset 16 852 1 045

vähennykset -230 0

osuus tappioista 0 -978

Hankintameno 31.12. 16 852 230

Kotipaikka Varat Velat Liikevaihto
Tilikauden  

tulos
Konsernin  

omistusosuus

2007

meadville Aspocomp (Bvi) Holdings Ltd. Hong kong 76 994 20 612 7 455 -1 255 20 %

2006

imbera oy espoo 788 342 139 -1,976 50 %

osapuolet ovat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai ne voivat käyttää molemminpuolisia myynti- ja osto-
oikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013. Lisäksi kumppanit ovat sopineet Aspocompin 20 prosentin omistus-
osuuden myynti- ja osto-oikeuksien hinnoitteluperiaatteista. Hinnoittelu perustuu korkeimpaan arvoon seuraavista: joko 5,5 kertaa eBitdA vähennettynä 
nettoveloilla, yhteisyrityksen oma pääoma tai sovittu minimihinta, eur 15,38 miljoonaaa lisättynä 2,5 prosentin vuotuisella korolla option toteuttamiseen 
saakka. sovittu minimihinta on Aspocompin 20 prosentin osuuden alkuperäinen arvo yhteisyrityksessä.
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15. Sijoituskiinteistöt

1 000 euroa 2007 2006

Hankintahinta 1.1.2007 7 247 4 422

siirrot käyttöomaisuudesta 7 247

vähennykset 0 -4 422

Hankintahinta 31.12.2007 7 247 7 247

kertyneet poistot 1.1. 3 880 1 491

siirtojen kertyneet poistot 3 203

tilikauden poisto 489 677

vähennysten kertyneet poistot -1 491

kertyneet poistot 31.12. 4 369 3 880

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 878 3 367

Sijoituskiinteistöt

maa-alueet 280 344

rakennukset 2 598 3 023

Yhteensä 2 878 3 367

vuokratuotot sijoituskiinteistöistä olivat tilikauden aikana 300 tuhatta euroa. merkittäviä ylläpito- tai muita kustannuksia ei ollut edellä mainittuna 
ajankohtana. Aspocompilla on vuokrasopimukseen perustuva velvoite maksaa sijoituskiinteistöön liittyvät normaalit ylläpito- ja korjauskustan-
nukset. sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypää arvoa.

16. Myytävissä olevat rahoitusvarat

 Myytävissä olevien varojen jaottelu 

Listatut yhtiöt 57 59

Listaamattomat yhtiöt 0 195

Yhteensä 57 254

Pitkäaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat

tilikauden alussa 254 348

vähennys 197 -137

Arvonmuutos käypään arvoon 0 43

Tilikauden lopussa 57 254
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17. Laskennalliset verosaamiset

1 000 euroa 31.12.2006
Kirjattu  

tuloslaskelmaan
Lopetettuihin  

toimintoihin liittyvät 31.12.2007

vahvistetut tappiot 200 200 0

työsuhde-etuudet 0 0

väliaikaiset erot 908 908 0

Yhteensä 1 108 200 908 0

31.12.2005
Kirjattu  

tuloslaskelmaan
Lopetettuihin  

toimintoihin liittyvät 31.12.2006

vahvistetut tappiot 200 200

työsuhde-etuudet 0 0

väliaikaiset erot 42 866 908

Yhteensä 242 0 1 108

tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. vahvistettujen tappioiden yhteenlaskettu määrä on 65 744 tuhatta euroa. vuoden 2007 
tappiot olivat 71 606 tuhatta euroa. ulkomaisilla tytäryhtiöillä ei ole olennaisia jakokelpoisia varoja.

1 000 euroa 2007 2006

18. Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset lainasaamiset 0 47

yhtiöveron hyvityssaaminen 0 2 200

maankäyttöoikeudet 0 3 091

Yhteensä 0 5 338

19. Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 2 668 6 730

keskeneräiset tuotteet 1 526 5 592

valmiit tuotteet ja tavarat 2 454 6 675

muu vaihto-omaisuus 0 1 912

Yhteensä 6 648 20 909

tilikaudella kirjattiin kuluksi 2,1 milj. euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (0,6 milj. 
euroa vuonna 2006).
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20. Myynti- ja muut saamiset

1 000 euroa 2007 2006

myyntisaamiset 7 979 26 427

Lainasaamiset 1 400 0

siirtosaamiset 908 3 577

muut saamiset 178 1 446

Yhteensä 10 466 31 450

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioksi kirjatut erät

1 000 euroa 2007
Luottotappioiksi 

kirjattu
Netto  
2007 2006

Luottotappioiksi 
kirjattu

Netto 
2006

erääntymättömät 5 429 5 429 20 224 20 224

erääntyneet

   Alle 30 päivää 1 521 1 521 2 989

   30-60 päivää 361 361 1 105 1105

   61-90 päivää 123 123 588 588

   yli 90 päivää 683 -138 545 2 162 -321 1521

Yhteensä 8 117 -138 7 979 27 068 -321 26 427

Myyntisaamiset jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

1 000 euroa 2007 2006

euro 6 820 15 566

usd 928 3 772

tHB 231 476

cNy 0 6 932

Yhteensä 7 979 26 747

muut saamiset ja siirtosaamiset koostuvat normaaleista liiketoimintaan liittyvistä saamisista, joista mikään ei ole yksinään merkittävä. vuoden 
2007 aikana konserni kirjasi luottotappioita 138 tuhatta euroa. 

tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien käypää arvoa huomioon ottamatta, siinä 
tapauksessa, että toiset osapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. saamisiin ei liity merkittäviä luot-
toriskikeskittymiä.   

21. Rahavarat

käteinen raha ja pankkitilit 8 373 22 673

Yhteensä 8 373 22 673

rahavarojen efektiiviset korkotuottoprosentit vaihtelivat tilikauden aikana 0,5 prosentista 3,67 prosenttiin ( 0,5 prosentista 3,63 prosenttiin 
vuonna 2006). rahavarat suomessa olivat tilinpäätöshetkellä 7 785 tuhatta euroa, ja muissa maissa 588 tuhatta euroa. rahavarat olivat 
tilinpäätöshetkellä pääasiassa pankkitileillä.
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22. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Aspocomp Group oyj:n hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla 
osakkeella kolme uutta osaketta. merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen lasketta-
vat osakkeet vastasivat noin 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. osakeanti 
perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamaan valtuutukseen.

merkintäaika alkoi 26.3.2007. se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. ensisijaises-
sa merkinnässä merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25 
miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkee-
seen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi omX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.

Osakkeiden  
lukumäärä

Osake- 
pääoma

Ylikurssi- 
rahasto

Omat  
osakkeet

Sijoitetun  
vapaan oman 

pääoman  
rahasto Yhteensä

31.12.2005 20 082 20 082 27 918 -758 0 47 242

vaihtovelkakirjalainasta 
erotettu oman pääoman 
komponentti 1 868 1 868

31.12.2006 20 082 20 082 27 918 -758 1 868 49 110

31.12.2006 20 082 20 082 27 918 -758 1 868 49 110

osakeanti 29 823 22 016 22 016

31.12.2007 49 905 20 082 27 918 -758 23 885 71 126

osakkeiden enimmäismäärä on 49 905 130 osaketta (20 082 052 osaketta), joista 200 000 kappaletta oli emoyhtiön hallussa. kaikki liikkee-
seenlasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Käyttörahasto

käyttörahaston varat on siirretty ylikurssirahastosta ja ne kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. käyttörahastoon siirrettyjä varoja hallinnoi 
yhtiökokous. käyttörahaston tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun pääoman suhdetta konsernitasolla.

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. uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantulon jälkeen (1.9.2006) 
päätettyjen optio-ohjelmien perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut merkitään kokonaisuudessaan svoP-rahastoon.

Arvonmuutosrahasto

Arvonmuutosrahasto sisältää oman pääoman lisäyksen myytävissä olevien varojen arvostuksen käypään arvoon.

Omat osakkeet

omat osakkeet -rahasto sisältää emoyhtiön omistamat omat osakkeet arvostettuna hankintahintaan. omien osakkeiden lukumäärä 31.12.2007 
oli 200 000 kappaletta (200 000 kappaletta vuonna 2006).

Osingonjako

Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2007 (0,0 euroa vuonna 2006).
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23. Korolliset velat

1 000 euroa 2007 2006

Pitkäaikaiset velat

Pankkilainat 10 416 388

vaihtovelkakirjalaina 8 785 8 460

rahoitusleasing-sopimukset 13 466 20 857

velkajärjestelyn vaikutukset -2 000 0

Yhteensä 30 667 29 705

Aspocomp Group oyj:n hallitus päätti 17.11.2006 private placement -tyyppisen suunnattavan vaihdettavan debentuurilainan liikkeeseenlas-
kusta. Laina tarjottiin rajatun institutionaalisten sijoittajien joukon merkittäväksi. Lainaa merkittiin yhteensä 10 300 000 euroa. yhtiö on hyväk-
synyt merkinnät. Nyt merkitty määrä oikeuttaa enintään 4 811 510 Aspocomp Group oyj:n uuden osakkeen merkintään. vaihtovelkakirjalainan 
efektiivinen korkokanta on 11,1 %.

Lainalle maksetaan 5,75 % kiinteää vuotuista korkoa puolivuosittain. Laina lasketaan liikkeeseen 1.12.2006 ja sen eräpäivä on 1.12.2011. 
osakkeen vaihtokurssi (merkintähinta) on 2,1407 euroa. osakkeiden merkintäaika (lainan vaihtoaika) alkaa 1.2.2007 ja päättyy 31.10.2011.

vaihtovelkakirjalaina on jaettu omaan ja vieraaseen pääomaan tilinpäätöksessä. Lainan vieraan pääoman komponentti on kirjattu alun perin 
taseeseen käypään arvoon, joka määriteltiin käyttämällä vastaavan velan markkinakorkoa lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. oman pääoman 
komponentti on laskettu lainan liikkeeseenlaskusta saadun rahamäärän ja velan käyvän arvon erotuksena. vaihtovelkakirjalainan oman pää-
oman komponentti, 1 868 tuhatta euroa, on kirjattu vapaan sijoitetun oman pääoman rahastoon.

velkajärjestelyn vaikutuksesta on kerrottu tarkemmin liitteessä 8.

Pankkilainat sekä vaihtovelkakirjalaina ovat kiinteäkorkoisia. rahoitusleasing-lainat ovat vaihtuvakorkoisia. rahoitusleasing-lainojen erään-
tymisajat on kerrottu liitetiedossa 29.

Lyhytaikaiset velat

Pankkilainat 16 353 41 066

rahoitusleasing-sopimukset 346 2 816

Yhteensä 16 699 43 882

Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypää arvoa.

Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat:

vuotta pidemmän ajan ja enintään kahden vuoden kuluttua 346 2 987

kahta vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 675 26 718

yli viiden vuoden kuluttua 29 646 0

Yhteensä 30 667 29 705

velkojen uudellenjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan Aspocompin lainojen lyhennykset lykkääntyvät siten, että ne jaksottuvat alkaen 
vuodesta 2007 ja päättyen yritysjärjestelyyn liittyvään osto- ja myyntioptioiden toteutusvuoteen painottuen jakson viimeiselle vuodelle. 
sopimuksen voimaantultua lainoille lasketaan vuotuinen 2,5 prosentin korko, joka lisätään pääomaan ja maksetaan osto- ja myyntioptioiden 
toteutusvuonna, aikaisintaan vuonna 2013.   

korollisten velkojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot:

vaihtovelkakirjalaina 11,10 % 11,10 %

Pankkilainat 9,31 % 5,75 %

rahoitusleasingsopimukset 4,51 % 4,38 %
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1 000 euroa 2007 2006

korolliset pitkäaikaiset velat jakaantuivat valuutoittain seuraavasti:

euro 30 528 29 317

usd 0 0

Baht 139 388

rmb 0 0

Yhteensä 30 667 29 705

korolliset lyhytaikaiset velat jakaantuivat valuutoittain seuraavasti:

euro 347 18 816

usd 9 887

Baht 16 352 15 179

Yhteensä 16 699 43 882

konsernilla on nostamattomia lyhytaikaisia rahoituslimiittejä seuraavasti:

erääntyvät yhden vuoden kuluessa 0 13 308

24. Osakeperusteiset maksut

optiopohjainen kannustinjärjestelmä

Aspocompin yhtiökokous päätti 10.4.2006 laskea liikkeeseen 930 000 optio-oikeutta 2006A, 2006B ja 2006c konsernin avainhenkilöille sekä 
Aspocomp oy:lle, yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. 

osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia 
optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille.

Aspocompissa lopettaneet avainhenkilöt ovat palauttaneet heille myönnetyt 2006A ja 2006B optio-oikeudet optioehtojen mukaisesti työ- tai 
toimisuhteen päätyttyä. Aspocompin tytäryhtiö Aspocomp technology oy:n hallussa on 200.000 kappaletta 2006A ja 195.000 kappaletta 
2006B optioita, joita kumpaakin on laskettu liikkeelle 310 000 kappaletta.

osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörsissä huhti-
kuussa 2007). optioiden 2006A merkintähinta muuttui maalis-huhtikuussa 2007 toteutetun osakeannin johdosta siten, että optio-oikeuksien 
2006A perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. 
osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. kokonaismerkintähinta lasketaan pyö-
ristettyä osakkeen määrää käyttäen. tämän muutoksen jälkeen optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta 
310 000 osakkeen sijasta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla 310 000 euron sijasta. merkintähinnasta vähennetään 
vuosittain mahdollisesti jaettava osinko.

vuoden 2006 optio-ohjelman mukaan hallituksella on oikeus jakaa yhtiön avainhenkilöille 310.000 kappaletta 2006c optiota. optio-oikeuksilla 
merkittävien osakkeiden merkintähinta tulee olemaan yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörsissä huhtikuussa 2008.

Optio-ohjelma on ehdollinen ja sen perusteena olevat keskeiset tekijät ja ehdot on esitetty alla olevassa taulukossa:

Liikkeelle- 
laskuvuosi

Optio- 
oikeuksien  

määrä

Ohjelmaan  
kuuluvien  

henkilöiden  
lukumäärä Optioiden laji

Ensimmäinen 
ansaintapäivä

Viimeinen  
ansaintapäivä

Merkintähinta/ 
osake, euroa

2006 310 000 10 2006A 1.5.2008 31.5.2010 2,47

2006 310 000 10 2006B 1.5.2009 31.5.2011 0,84

2006 310 000 10 2006c 1.5.2010 31.5.2012 1.1.-30.4.2008
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edellytys, että merkintäaika alkaa optio-oikeuksilla 2006A, on että konsernin kumulatiivinen liikevoitto (eBit) ylittää 12 miljoonaa euroa. osak-
keiden merkintäaika on 1.5.2008-31.5.2010.

myöskään optio-oikeuksilla 2006B ja 2006c osakkeiden merkintä ei ala, ennen kuin hallituksen ennen niiden jakamista määrittämät ja konser-
nin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ovat täyttyneet. merkintäaika optio-oikeuksilla 2006B on 1.5.2009-31.5.2011 ja optio-oikeuksilla 
2006c 1.5.2010-31.5.2012.

optio-oikeuksilla 2006 voi merkitä yhteensä 930 000 Aspocomp Group oyj:n osaketta.

osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006A on 2,47 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhti-
kuussa 2006). osakkeen merkintähinnan määräytymisperusteena optio-oikeuksilla 2006B on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 
huhtikuussa 2007 ja optio-oikeuksilla 2006c yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi huhtikuussa 2008. merkintähinnasta vähenne-
tään vuosittain jaettu osinko.

kannustusjärjestelmiin 2006 liittyy osakeomistusohjelma. optio-ohjelmaan kuuluvia avainhenkilöitä velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita 
20 prosentilla realisoiduista optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä edusta niin kauan, kun kunkin avainhenkilön osakeomistus vastaa 
hänen yhden vuoden bruttopalkkaansa. yhtiön toimitusjohtajan on omistettava yhtiön osakkeita kahden bruttovuosipalkkansa arvosta ja johto-
ryhmän jäsenen yhden bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan, kun heidän työ- tai toimisuhteensa Aspocomp-konserniin jatkuu.

optioiden käyvästä arvosta syntyvä kulu jaksotetaan oikeuksien syntymisajanjaksolle. käypä arvo määritetään Black-scholes -hinnoittelumal-
lilla. optioista ei ole jaksotettu kulua vuoden 2007 tilinpäätökseen. tämänhetkisen käsityksen mukaan tulostavoitteet eivät tule täyttymään.

Black-Scholes -hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat:

2006A 2006B 2006C

myöntämispäivä 10.4.2006 10.4.2006 10.4.2006

myönnettyjen optioiden määrä, euroa 310 000 310 000 310 000

osakehinta myöntämishetkellä, euroa 3,43 3,43 3,43

merkintähinta, euroa 2,47 0,84

Aikavälin 
1.1.-30.4.2008  

keskikurssi

odotettavissa oleva volatiliteetti 26 % 28 % 31 %

odotettu optioiden voimassaoloaika 3 v 151 pv 4 v 151 pv 5 v 151 pv

riskitön korko 3,33 % 3,44 % 3,59 %

odotettavissa olevat osingot, euroa 0,3 0,6 0,9

käypä arvo myöntämispäivänä, euroa 0,69 0,89 1,1

25. Ostovelat ja muut velat

1 000 euroa 2007 2006

ostovelat 6 236 30 674

siirtovelat 8 388 11 099

Yhteensä 14 624 41 773

siirtovelat koostuvat pääasiassa henkilöstökuluihin liittyvistä veloista sekä 1,9 milj. euron varauksesta Aspocomp s.A.s:n entisille työntekijöille 
maksettavista korvauksista.



43

26. Varaukset

1 000 euroa 2007 2006

Pitkäaikaiset varaukset

uudelleenjärjestelykustannukset 1 216 227

Palveluvuosilisäjärjestelmät 329 856

Yhteensä 1 544 1 083

Uudelleenjärjestely- 
kustannukset

Palveluvuosi- 
lisäjärjestelmä

31.12.2006 227 856

varausten lisäykset 989 0

käyttämättömien varausten peruutukset 0 -527

31.12.2007 1 216 329

uudelleenjärjestelykustannukset koostuvat lähinnä myytyihin ja suljettuihin tehtaisiin liittyvistä työttömyyseläkekustannuksista. Palveluvuosili-
säjärjestelmästä kerrotaan enemmän liitteessä 5.

27. Valuuttakurssivoitot- ja tappiot

tuloslaskelmaan kirjatut valuttakurssivoitot ja -tappiot on selvitetty  
alla olevassa taulukossa:

Liikevaihto 60 180

Aineiden ja tarvikkeiden ostot -100 86

Hallintokulut 0 0

rahoitustuotot ja -kulut -149 153

Yhteensä -189 420

28. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio kauden aikana ulkona 
olleiden osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tulos -65 265 -31 313

ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 44 032 19 882

osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista (euroa/osake) -0,54 -0,43

osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista (euroa/osake) -0,95 -0,78

Liikkeelle on laskettu vaihtovelkakirjalaina sekä optioita, joilla on mahdollisesti laimentava vaikutus tulevaisuudessa, mutta niillä ei ole laimentavaa vai-
kutusta tilinpäätöshetkellä. tästä syystä laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos on sama.
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29. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 euroa 2007 2006

Vuokrasopimukset

muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

yhden vuoden kuluessa 850 859

vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 8 103

Yhteensä 858 962

Rahoitusleasing-sopimukset

rahoitusleasing-sopimusten perusteella maksettavat  
vähimmäisvuokrat:

yhden vuoden kuluessa 6 930 3 397

vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 021 21 600

viiden vuoden jälkeen 6 721 0

Yhteensä 14 672 24 997

rahoitusleasing-sopimusten tulevaisuudessa maksettavat korot -1 157 -1 323

rahoitusleasing-sopimusten nykyarvo 13 515 23 674

Rahoitusleasing-sopimusten nykyarvon erääntymisajat

yhden vuoden kuluessa 6 867 2 816

vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 074 20 858

viiden vuoden jälkeen 5 574 0

Yhteensä 13 515 23 674

salon kiinteistön rahoitusleasingvelka 12 416 tuhatta euroa sisältyy velkojen uudelleenjärjestelysopimukseen, josta on kerrottu tarkemmin liitetiedossa 23. 
vähimmäisvuokrien määrä on laskettu uudelleen käyttäen sopimuksen mukaista 2,5 prosentin vuotuista korkoa.

Sitoutuminen investointimaksuihin

tilinpäätöshetkellä voimassa olleet sitoumukset investointimaksuihin:

koneet ja kalusto 0 3 150

Yhteensä 0 3 150

Vastuut

Aspocomp-konsernilla on voimassa seuraavat vastuusitoumukset 31.12.2007:

Pankki- ja muut takuut

• Pankkitakauksen vastasitoumus suomen tullilaitokselle: 400 000 euroa (300 000 euroa vuonna 2006)

Kiinnitykset

• kiinnityksiä kiinteistöihin on annettu pankkilainojen vakuudeksi maksimimäärältään 1 450 tuhatta euroa (1 450 tuhatta euroa vuonna 2006). 

• koneita ja laitteita on kiinnitetty lainojen vakuudeksi maksimimäärältään 8 540 tuhatta euroa (8 540 tuhatta euroa vuonna 2006)

• Laina, jonka vakuutena yllä mainitut kiinnitykset ovat, on määrältään 16,4 miljoonaa euroa.

osakkeita on pantattu pankkilainojen vakuudeksi 15,4 miljoonan euron arvosta. Lainat, joiden vakuutena osakkeet ovat , ovat nimellisarvol-
taan 24 miljoonaa euroa.   
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30. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

1 000 euroa 2007 2006

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

Poistot ja arvonalentumiset 25 225 18 708

osakkuusyhtiöiden tappiot 230 978

korkotuotot -1 506 -1 108

korko- ja muut rahoituskulut 12 423 2 986

velkajärjestelyn vaikutukset -2 000 0

verot 2 488 0

tytäryhtiöiden myyntivoitot ja -tappiot 8 543 0

varausten muutos 132 0

osinkotuotot -27 -78

Laskennallisen verosaamisen lisäys 0 -866

käyttöomaisuuden arvon alentaminen 0 2 100

irtisanomisajan palkat 0 900

käyttöomaisuuden myyntivoitot -481 -496

muut erät  -4 479 -658

Yhteensä  40 548 22 466

Nettokäyttöpääoman muutos

saamisten muutos 2 008 -4 368

vaihto-omaisuuden muutos 10 958 2 751

osto- ja muiden velkojen muutos -6 801 -6 901

Yhteensä 6 165 -8 518

31. Lähipiiritapahtumat

Konserniyritykset

Kotipaikka
Konsernin  

omistusosuus-%
Emoyhtiön  

omistusosuus-%

Aspocomp Group oyj, emoyritys suomi

Aspocomp Ab ruotsi 100,00 100,00

Aspocomp GmbH saksa 100,00 100,00

Aspocomp (thailand) co., Ltd thaimaa 88,05 88,05

Aspocomp oulu oy suomi 90,00 90,00

Aspocomp technology oy suomi 100,00 100,00

Aspocomp Holding Pte singapore 100,00 100,00

Aspocomp trading shanghai co., Ltd. kiina 100,00 100,00

Aspocomp Hong kong Limited Hong kong 100,00 100,00

Osakkuusyritykset

meadville Aspocomp (Bvi) Holdings Ltd. Hong kong 20,00 20,00
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Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

2007 2006

Tavaroiden myynti

osakkuusyhtiöille 0 262

Vuokratuotot

osakkuusyhtiöiltä 0 23

Lainasaamiset lähipiiriin kuuluvilta yrityksiltä

osakkuusyhtiöt 0 0

Johdon työsuhde-etuudet

Palkat 1 649 945

työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0 100

Yhteensä 1 649 1 045

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa

Palkat ja palkkiot 570 422

Hallituksen jäsenet

tuomo Lähdesmäki 98 51

Aimo eloholma 56 25

roberto Lenzioni 2 25

Gustav Nyberg 3 27

Anssi soila 49 27

yoshiki sasaki 89 36

kari vuorialho 52

Johan Hammaren 53

tapio Hintikka 32

toimitusjohtajan sijainen voi halutessaan siirtyä eläkkeelle 60-vuotiaana.

yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla on yhteensä 388 959 kpl yhtiön osakkeita, jotka ovat yhteensä 0,8 prosenttia osakekannasta ja oike-
uttavat yhteensä 0,8 prosenttiin äänimäärästä.

yhtiön johdolla oli 31.12.2007 osakeoptioita 30 000 kappaletta, jotka kaikki myönnettiin vuoden 2006 aikana.
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32. Pääoman hallinta

konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on ylläpitää vakaa asema ja varmistaa, että liiketoiminnan rahoitustarpeet voidaan tarvittaessa 
ratkaista. konsernin pääomarakennetta seurataan ja ennakoidaan säännöllisesti likviditeetin varmistamiseksi. Likviditeettiriskistä ja sen hal-
linnasta on kerrottu lisää liitetiedossa 36. tunnusluvuista seurataan muun muassa omavaraisuus- ja velkaantumisastetta. Liiketoimintaan 
sitoutunut pääoma koostuu nettokäyttöpääomasta ja käyttöomaisuudesta, jotka on rahoitettu omalla pääomalla ja nettovelalla. 

1 000 euroa 2007 2006

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma:

Liikearvo ja osakkeet 19 909 4 002

muu käyttöomaisuus 23 577 105 742

Nettokäyttöpääoma -454 10 586

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma yhteensä 43 032 120 330

Pääoma:

oma pääoma 5 438 68 334

Nettovelka 37 593 51 996

Pääoma yhteensä 43 032 120 330

omavaraisuusaste, % 7,8 37,0

velkaantumisaste, % 724,2 74,5

33. Arvonalentumistestaus

Tytäryhtiöiden hankinnan kautta syntynyt liikearvo on jaettu kahdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle seuraavasti:

1 000 euroa

Hdi-piirilevyjä valmistavat tehtaat 3,000

Aspocomp (thailand) co., Ltd. 0

Yhteensä 3,000

Aspocompin Hdi-piirilevyjä valmistavat tehtaat -kassavirtaa tuottavaan yksikköön kuuluu meadville-kaupan jälkeen Aspocomp oulu oy. As-
pocomp oulu oy:n pääasiallisia piirilevyteknologioita ovat Hdi-piirilevyt, monikerrospiirilevyt aina 28 kerrokseen asti, Heat sink-piirilevyt sekä 
Teflon	–	tai	keramiikkapohjaiset	piirilevyt.	Aspocomp	Thaimaa	valmistaa	kaksi-	ja	monikerrospiirilevyjä	pääosan	tuotannosta	ollessa	neljä-	ja	
kuusikerrospiirilevyjä.	Lisäksi	tehdas	valmistaa	yhdistelmälevyjä	(semi-flex).

Hdi-liiketoimintaan liittyvä liikearvo ennen meadville-kaupan toteutumista 21 miljoonaa euroa on kohdistettu käypien arvojen suhteessa osak-
kuusyhtiölle ja jäljelle jääville Hdi-toiminnoille.

Arvonalentumistestauksessa molempien yllä mainittujen yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen. 
rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. käytetty, ennen veroja määritetty 
diskonttauskorko	on	11,2	%.	Diskonttauskorko	ennen	veroja	on	määritetty	keskimääräisen	painotetun	pääomakustannuksen	(WACC,	weighted	
average cost of capital) avulla. Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä tasaista 3 % kasvutekijää 
kyseisissä yksiköissä. käytetty kasvutekijä ei ylitä kyseisten toimialojen pitkän aikajänteen toteutunutta kasvua.
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kassavirtaa tuottavien yksiköiden testauksessa käytetyt keskeiset muuttujat ovat seuraavat:

1. Budjetoitu liikevaihto – määritetty perustuen aiempaan liikevaihtotasoon.

2. Budjetoitu liikevoitto – määritetty perustuen aiempaan keskimääräiseen liikevoittotasoon. Liikevoiton ei ennakoida ylittävän aiempaa 
liikevoittotasoa.

3. Budjetoidut investoinnit – määritetty perustuen aiempaan toteutuneeseen keskiarvoon, oulun tehtaan Hdi-linjan liiketoimintasuunnitel-
maan. investointiaste ylittää jossain määrin toimialan normaalin investointitason. ennustekauden jälkeisten investointien oletetaan olevan 
toimialan keskiarvon mukaista. 

4. diskonttauskorko – määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonais-
kustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit.

Aspocomp (thailand) co., Ltd:hen kohdistunut liikearvo, 3 078 tuhatta euroa, on kirjattu tilikauden aikana arvonalennustappiona kuluksi. 
Arvonalennustappion kirjaaminen johtui yhtiön heikentyneestä tulevien kassavirtojen ennusteesta.

Osakkuusyhtiöt:

1 000 euroa

meadville Aspocomp (Pvi) Holdings Lts 3 590

Liikearvon määrä sisältyy osakkuusyritysosakkeiden arvoon konsernitaseessa. osakkuusyhtiöön liittyvän liikearvon testauksessa on käytetty 
samaa diskonttauskorkoa, ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvutekijää ja muita muuttujia kuin edellä mainittujen kassavirtaa tuottavien 
yksiköiden testauksessa. 

Arvonalentumistestauksen herkkyyysanalyysit

HDI-piirilevyjä valmistavat tehtaat

Arvonalentumistestauksen perusteella ei tilikaudella ole tullut tarvetta liikearvon arvonalentumiskirjauksiin. minkään käytetyn keskeisen muuttujan muu-
tos kohtuullisesti arvioituna ei johtaisi tilanteeseen, jossa rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat niiden 
kirjanpitoarvon.

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.

mikäli budjetoitu liikevoitto olisi 1 prosenttia alhaisempi koko ennustejakson aikana 1.1.2008-31.12.2012 kuin johdon tilinpäätöspäivän mukainen arvio, 
arvonalentumistappiota tulisi kirjata 1,2 miljoonaa euroa. mikäli määritetty diskonttauskorko ennen veroja olisi ollut 1,0 prosenttia korkeampi verrattuna 
siihen mitä johto on laskelmissa soveltanut, arvonalentumistappiota tulisi kirjata 1,2 miljoonaa euroa.     
 

34. Johdannaissopimukset

 31.12.2007 31.12.2006

sähköjohdannaiset

käypä arvo 45 -297

kohde-etuuden arvo 223 1 254
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35. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Aspocompin pääkonttori muutti tammikuussa Helsingin keskustasta sinikalliontielle espooseen.

Aspocomp Group oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp s.A.s.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet mukana edellisessä ranskassa käydys-
sä oikeudenkäynnissä, ovat nostaneet kanteita Aspocomp Group oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. vaatimusten yhteismäärä on noin 750 
000 euroa. kanteet tulevat käsittelyyn talven ja kevään 2008 aikana.

Aspocompin salossa, Örninkatu 15, sijaitseva rahoitusleasingsopimuksella käytössä ollut tehdaskiinteistö rakennuksineen on myyty helmikuussa 2008. 
kauppahinta lyhentää Aspocompin korollisia pankkivelkoja suomessa noin 6 miljoonalla eurolla. kesällä 2007 tehtyä kiinteistön arvonalennusta on pie-
nennetty kolmella miljoonalla eurolla. tämän jälkeen kotimaiset korolliset velat ovat noin 27 miljoonaa euroa.

36. Rahoitusriskien hallinta

Likviditeetti- ja rahoitusriski

velkajärjestelysopimuksesta johtuen suomen toiminnan likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja oulun tehtaan tuottamaan kassa-
virtaan. thaimaan yhtiön likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri ja vaikutus yhtiön toimintamahdollisuuksiin on ajoittain hyvin merkittävä. mikäli 
Aspocomp ei saa rahoitusta tytäryhtiöltään oulu oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, meadville Aspocomp Holdingsilta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa, 
tai muilla rahoitustavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi. thaimaan korolliset lainat 16 600 tuhatta euroa 
erääntyvät vuoden sisällä. oulun rahoitusleasing velka 1400 tuhatta euroa erääntyy 3-5 vuoden sisällä. suomalaisten pankkien kanssa sovitun velkajär-
jestelyn mukaiset velat 23 882 tuhatta euroa erääntyyvät viimeistään vuonna 2013. vaihdettava debentuurilaina nimellisarvoltaan 10 300 tuhatta euroa 
erääntyy vuonna 2011. 

Korkoriski

velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten velkojen korkoriski on suomessa hallinnassa vuoteen 2013 saakka - nimellisen korkokannan 
ollessa 2,5 % vuodessa. thaimaan yhtiön osalta korkojen muutokset vaikuttavat sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen rahoituksen markkinahintaan ja 
tätä kautta myös konsernin rahoituskuluihin. thaimaan yhtiöt lainat ovat lyhytaikaisia markkinaehtoisia lainoja.

Valuuttariski

konsernin tuotantotoimintaa harjoitetaan suomessa ja thaimaassa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä niin euroopassa, Hongkongissa kuin singapores-
sakin. konsernin pääasiallisina valuuttoina ovat euro, bahti ja usA:n dollari. tytäryhtiöiden omien pääomien vaihteluun liittyvä translaatioriski perustuu 
bahtin kurssivaihteluun. ulkomaan rahanmääreisten saamisten ja velkojen osalta on valuuttajakauma esitetty liitteissä 20 ja 23. tytäryhtiö Aspocomp 
(thailand) co., Ltd:n negatiivinen oma pääoma 31.12.2007 oli  -150 miljoonaa bahtia (31.12.2006 -81 miljoonaa bahtia).

Luottoriski

konserni toimii vain tunnettujen ja luottokelpoisuusvaatimukset täyttävien kolmansien osapuolien kanssa. konsernin hallituksen hyväksymän luottopo-
litiikan mukaisesti kaikkien uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tutkitaan ennen luottopäätöstä. olemassa olevien asiakkaiden luottotiedot tarkastetaan 
ja päivitetään säännöllisin väliajoin. erääntyneet saatavat raportoidaan johdolle kuukausittain ja kulloinkin tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään eräänty-
neiden saatavien saamiseksi maksuun. konsernin viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli tilikaudella 69 prosenttia. Luottotappioita kirjattu 
vuonna 2007 138 tuhatta euroa ja vuonna 2006 321 tuhatta euroa.

Hyödykeriski

konserni altistuu hyödykeriskille, joka liittyy hyödykkeiden saatavuuteen ja hinnanvaihteluihin. konserni pyrkii vähentämään näitä riskejä solmimalla pui-
tesopimuksia tunnettujen vastapuolten kanssa sekä hankkimalla tiettyjä hyödykefutuureja. konserni on suojannut 52 prosenttia seuraavan 12 kuukauden 
sähköhankinnoista. Näihin johdannaisiin ei sovelleta iAs 39:n mukaista suojauslaskentaa. siten näiden johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan 
tulosvaikutteisesti ja esitetään muissa kuluuissa. sähköjohdannaisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 34.
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emoyHtiÖN tuLosLAskeLmA    

1 000 euroa Liite 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1 6 299 3 725

Henkilöstökulut 1.2 -4 670 -2 631

Poistot ja arvonalentumiset 1.3 -193 -209

Liiketoiminnan muut kulut 1.4 -20 135 -4 107

Liiketappio -18 698 -3 222

rahoitustuotot ja -kulut 1.5 -36 622 -42 247

Tappio ennen satunnaisia eriä -55 320 -45 469

satunnaiset erät +/- 1.6 -37 163 0

Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -92 484 -45 469

välittömät verot 1.7 -2 200 -5 106

Tilikauden tappio 94 864 -50 576
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emoyHtiÖN tAse    

1 000 euroa Liite 31.12.2007 31.12.2006

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 2.1 126 79

Aineelliset hyödykkeet 2.1 3 270 340

sijoitukset 2.2 40 869 69 630

Pysyvät vastaavat yhteensä 44 265 70 049

Vaihtuvat vastaavat

vaihto-omaisuus 2.3 433 0

Lyhytaikaiset saamiset 2.4 7 074 19 959

rahat ja pankkisaamiset 6 782 2 643

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 14 289 22 602

Vastaavaa yhteensä 58 554 92 651

Vastattavaa

Oma pääoma 2.5

osakepääoma 20 082 20 082

ylikurssirahasto 27 918 27 918

käyttörahasto 45 989 45 989

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 016 0

edellisten tilikausien voitto (tappio) -20 850 29 726

tilikauden voitto (tappio) -94 684 -50 576

oma pääoma yhteensä 471 73 139

tilinpäätössiirtojen kertymä 2.6 7 282 0

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma 2.7 38 207 10 300

Lyhytaikainen vieras pääoma 2.8 12 594 9 212

vieras pääoma yhteensä 50 801 19 512

Vastattavaa yhteensä 58 554 92 651
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emoyHtiÖN rAHoitusLAskeLmA

1 000 euroa 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

Liiketoiminta

Liiketappio -18 698 -3 222

oikaisut liiketappioon -487 209

Nettokäyttöpääoman muutos 2 340 -1 285

korot -2 930 -247

verot

Liiketoiminnan nettokassavirta -19 776 -4 545

Investoinnit

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -63 -261

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 22 290

investoinnit sijoituksiin -50 395 -31 321

Luovutustulot sijoituksista 46 367

Lainasaamisten takaisinmaksut 0 14 605

Investointien kassavirta yhteensä -4 069 -16 686

Kassavirta ennen rahoitusta -23 845 -21 232

Rahoitus

maksullinen osakeanti 22 016

Pitkäaikaisen rahoituksen muutos 10 248 10 300

Lyhytaikaisen rahoituksen muutos -8 000 3 674

tytäryhtiön osakepääoman alentaminen 0 9 082

Rahoitus yhteensä 24 265 23 056

Likvidien varojen lisäys/vähennys 420 1 824

Likvidit varat 1.1. 2 643 819

Fuusiossa tulleet rahavarat 3 720

Likvidit varat 31.12. 6 782 2 643
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emoyHtiÖN tiLiNPäätÖkseN LAAtimisPeriAAtteet

yhtiön tilinpäätös on laadittu  kirjanpitolain ja muun suomessa voimassa olevan säännöstön mukaisesti (FAs). edellisen vuoden tiedot on muutettu vertailu-
kelpoisiksi. tilinpäätös esitetään euroissa.

aineeTTomaT ja aineelliseT hYödYkkeeT

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla pois-

toilla. suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella alku-

peräisestä hankintamenosta.

suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

rahoiTusomaisuus

rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat, pankkitilit ja yli yön -talletukset. rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alem-
paan todennäköiseen luovutushintaan.

liikevaihTo

Liikevaihtoa laskettaessa oikaisuerissä on käsitelty myönnetyt alennukset, arvonlisävero ja myyntisaamisten kurssierot.

TuTkimus- ja kehiTYsmenoT

tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna.

saTunnaiseT TuoToT ja kuluT

satunnaiset tuotot ja kulut sisältävät konsernin varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat poikkeukselliset ja merkitykseltään olennaiset tapahtumat.

varaukseT

tuotoista vähennetään kuluvarauksina ne vastaiset menot, joista ei todennäköisesti kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetykset, joiden toteutumista 
pidetään todennäköisenä.

taseessa kuluvaraukset esitetään luonteensa mukaisesti joko pakollisina varauksina tai siirtoveloissa.

eläkejärjesTelYT 

yhtiön henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutuksin. 

ulkomaanrahanmääräiseT eräT

ulkomaanrahanmääräiset velat ja saamiset on kirjattu tapahtumapäivän kursseihin. tilinpäätöksessä valuuttamääräiset velat ja saamiset on muunnettu 
euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin.

kaikki kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti.

veroT

veroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut tilikauden verot sekä aikaisemmilta tilikausilta maksuunpannut tai palautetut verot.

Aineettomat oikeudet 3 – 5 vuotta

muut pitkävaikutteiset menot 5 – 10 vuotta

rakennukset ja rakennelmat 15 – 30 vuotta

koneet ja kalusto 3 – 8 vuotta

muut aineelliset hyödykkeet 5 – 10 vuotta
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1.  emoyHtiÖN tuLosLAskeLmAN Liitetiedot

1 000 euroa
1.1.-31.12  

2007
1.1.-31.12  

2006

1.1 Liiketoiminnan muut tuotot

käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 52

Hallintoveloitus tytäryhtiöiltä 3 980 3 143

osakkeiden myyntivoitto 1 998 0

muut 320 529

yhteensä 6 299 3 725

1.2 Henkilöstöä ja toimielinten  
jäseniä koskevat liitetiedot

Henkilöstökulut

Palkat 3 175 2 075

Palkkiot 685 39

eläkekulut 544 383

muut henkilöstökulut 265 135

Yhteensä 4 670 2 631

Johdon palkat ja palkkiot

toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet 
(toimitusjohtajan sijainen) 1 001 611

Henkilöstö 31.12.2007

toimihenkilöitä 12 23

Yhteensä 12 23

Emoyhtiön palveluksessa tilikauden 
aikana keskimäärin

toimihenkilöitä 24 19

Yhteensä 24 19

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan 
eläkesitoumukset

toimitusjohtajajan sijainen voi  
halutessaan siirtyä eläkkeelle  
60-vuotiaana.

1.3  Poistot ja arvonalennukset

Poistot aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä 193 209

Yhteensä 193 209

1.4  Liiketoiminnan muut kulut

vuokrat 234 176

meadville kaupan kulut 4 040 0

Aspocomp s.A.s. lisäkorvaus 10 824 0

muut kulut 5 036 3 931

Yhteensä 20 135 4 107

1 000 euroa
1.1.-31.12  

2007
1.1.-31.12  

2006

1.5  Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 

saman konsernin yrityksiltä 451 388

muilta 89 151

Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä 539 539

Korkokulut ja muut rahoituskulut 

saman konsernin yrityksille 76 302

muille 3 760 484

tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus 33 326 42 000

Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -37 162 -42 786

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -36 622 -42 247

erään korko- ja rahoitustuotot sisältyy 
kurssivoittoja (netto) -421 94

1.6 Satunnaiset erät

satunnaiset kulut

Fuusiotappio 31 098 0

varaus salon kiinteistön leasingvastuusta 6 066

Yhteensä 37 163 0

1.7 Välittömät verot

yhtiöverohyvityssaamisen arvon  
alentaminen -2 200 -5 106

Yhteensä -2 200 -5 106
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2.  emoyHtiÖN tAseeN Liitetiedot

2.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

1 000 euroa Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet Liikearvo

Muut 
pitkä- 

vaikut-
teiset 

menot Yhteensä
Maa-

alueet Rakennukset

Koneet 
ja  

kalusto

Muut aineel-
liset hyödyk-

keet

Enn.maksut 
ja keskener. 

hankinnat Yhteensä

Aineeton 
ja  

aineellinen 
yhteensä

Käyttöomai-
suus

Hankintameno 
1.1.2007 247 0 22 269 0 0 926 0 32 958 1 227

Lisäykset 40 0 40 0 0 55 0 0 55 95

Fuusiossa tulleet 
lisäykset 68 0 68 280 2 598 171 12 0 3 061 3 128

vähennykset -59 0 -59 0 0 -249 0 -32 -281 -340

Hankintameno 
31.12.2007 295 0 22 317 280 2 598 903 12 0 3 793 4 110

kertyneet  
poistot 1.1.2007 168 0 22 190 0 0 618 0 0 618 808

vähennysten  
ja siirtojen  
kertyneet poistot -59 0 0 0 0 0 -227 0 0 -227 -227

tilikauden poisto 61 0 0 61 0 0 131 0 0 131 193

Kertyneet pois-
tot 31.12.2007 170 0 22 192 0 0 523 0 0 523 714

Kirjanpitoarvo 
31.12.2007 126 0 0 126 0 0 381 0 32 3 270 3 396

 2.2  Sijoitukset

1 000 euroa

Osakkeet  
konserniyrityk-

sissä

Osakkeet 
 Omistusyhteys- 

yritykset
Osakkeet  

Muut

Saamiset 
Konserni- 
yritykset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 66 080 0 3 550 0 69 630

Lisäykset 45 961 12 492 125 14 455 73 033

Fuusiossa tulleet lisäykset 6 364 1 964 0 0 8 327

vähennykset -61 551 -14 455 0 0 -76 006

Arvonalennus -30 441 0 -3 675 0 -34 116

Kirjanpitoarvo 31.12.2007 26 413 0 0 14 455 40 869
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Konserniyritykset

Emoyhtiön omistamien osakkeiden/osuuksien

Konsernin  
omistusosuus-%

Emoyhtiön  
omistusosuus-% kpl

nimellisarvo,  
1 000 euroa

kirjanpitoarvo, 
1 000 euroa

Aspocomp GmbH, saksa 100,00 100,00 1 000 5 41

Aspocomp Ab, ruotsi 100,00 100,00 500 6 61

Aspocomp (thailand) co., Ltd, thaimaa 88,05 88,05 45 697 950 6 194 0

Aspocomp technology oy, suomi 100,00 100,00 320 0 0

Aspocomp Holding Pte. Ltd, singapore 100,00 100,00 1 0 3 698

Aspocomp trading shanghai co., Ltd., kiina 100,00 100,00 10 0 32

Aspocomp Hong kong Limited 20,00 20,00 100 000 0 17 082

Aspocomp oulu oy 90,00 90,00 900 0 5 499

Yhteensä 26 413
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1 000 euroa 31.12.2007 31.12.2006

2.3 Vaihto-omaisuus

valmiit tuoteet 433 0

2.4 Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset samaan konserniin  
kuuluvilta yrityksiltä

   myyntisaamiset 644 941

   Lainasaamiset 1 804 16 428

Yhteensä 2 448 17 369

Saamiset ulkopuolisilta 

   Lainasaamiset 1 400 0

   myyntisaamiset 2 405 0

   yhtiöverohyvityssaaminen 0 2 200

   muut siirtosaamiset 821 390

Yhteensä 4 626 2 590

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 074 19 959

2.5 Oma pääoma

osakepääoma 1.1. 20 082 20 082

Osakepääoma 31.12. 20 082 20 082

ylikurssirahasto 1.1. 27 918 73 907

siirto käyttörahastoon 0 -45 989

Ylikurssirahasto 31.12. 27 918 27 918

käyttörahasto 1.1. 45 989 45 989

siirto ylikurssirahastosta käyttörahastoon 0 0

Käyttörahasto 31.12. 45 989 45 989

sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 1.1. 0 0

Lisäys 22 016 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 31.12. 22 016 0

voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -20 850 29 726

osingonjako 0 0

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. -20 850 29 726

Tilikauden tappio -94 684 -50 576

Oma pääoma yhteensä 471 73 139

Vapaasta omasta pääomasta  
jakokelpoisia varoja -47 529 25 139

1 000 euroa 31.12.2007 31.12.2006

2.6 Tilinpäätössiirtojen kertymä

varaus salon kiinteistön  
leasingvastuusta 6 066

työttömyyseläkevaraus 1 215

Yhteensä 7 281

2.7 Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta

vaihtovelkakirjalaina 10 300 10 300

Lainat rahoituslaitoksilta 10 248 0

Yhteensä 20 548 10 300

Velat samaan konserniin kuuluville 
yrityksille

muut pitkäaikaiset velat 17 659 0

Pitkäaikainen vieras pääoma  
yhteensä 38 207 10 300

2.8 Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikaiset luottolimiitit 0 8 000

ostovelat 1 264 323

siirtovelat 6 498 619

Yhteensä 7 762 8 942

Siirtovelkojen olennaiset erät:

Henkilöstökulujen jaksotus 2 218 379

Aspocomp s.A.s korvaus 2 177

salon tehtaan alasajokulut 986

muut 1 116 239

Yhteensä 6 498 619

Velat samaan konserniin kuuluville 
yrityksille

siirtovelat 4 832 270

Yhteensä 4 832 270

Lyhytaikainen vieras pääoma  
yhteensä 12 594 9 212
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3.  muut Liitetiedot    

1 000 euroa 31.12.2007 31.12.2006

3.1  Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet

Leasingvastuutakaukset 1 284 20 511

omavelkainen takaus 4 272 15 539

Yhteensä 5 556 36 051

Leasingsopimuksilla maksettavat määrät

Yhteensä 6 350 0
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koNserNiN tALoudeLLiNeN keHitys JA osAkekoHtAiset tuNNusLuvut

2007 2006 2005 2004 2003

Liikevaihto, milj.euroa 42,4 48,6 135,4 184,8 182,3

Liikevoitto, milj.euroa -15,8 -6,7 -17,8 10,4 -5,3

   % liikevaihdosta -37,3 -13,7 -13,1 5,6 -2,9

tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, milj.euroa -21,0 -8,7 18,7 9,7 -6,6

   % liikevaihdosta -49,6 -18,0 13,8 5,2 -3,6

tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, milj.euroa -23,2 -11,7 -24,3 9,1 -6,6

   % liikevaihdosta -54,8 -24,1 -17,9 5,0 -3,6

tilikauden tulos, milj.euroa -64,9 -27,2 -23,4 9,2 -0,9

   % liikevaihdosta -152,9 -56,0 -17,3 5,0 -0,5

oman pääoman tuotto-% (roe) -63,1 -13,3 -19,9 7,5 -2,4

sijoitetun pääoman tuotto-% (roi) -13,4 -4,6 -9,9 6,9 -1,9

omavaraisuusaste, % 7,8 37,0 57,8 63,1 57,1

Gearing,% 724,2 74,5 23,5 8,3 20,3

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj.euroa 0,5 3,7 25,9 15,7 13,8

   % liikevaihdosta 1,2 7,6 19,2 8,5 7,6

Henkilöstön määrä 31.12. 1 120 1 931 3 387 3 377 3 426

Henkilöstö keskimäärin 1 445 2 021 3 393 3 434 3 330

tulos/osake (ePs), euroa -0,54 -0,43 -0,93 0,26 -0,03

tulos/osake (ePs), euroa (optioilla laim.)

oma pääoma/osake, euroa 0,11 1,65 2,82 3,82 3,75

Nimellisosinko/osake, euroa (*hallituksen ehdotus) 0,00* 0,00 0,00 0,22 0,11

osinko/tulos, % 0,00 0,00 0,00 85,71 -348,07

efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00 6,17 2,59

Hinta/voitto -suhde (P/e) -0,2 -3,0 -3,0 13,9 -134,6

osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys

      keskikurssi, euroa 0,44 1,84 3,13 4,41 3,24

      alin kurssi, euroa 0,10 1,26 2,52 3,42 2,25

      ylin kurssi, euroa 2,20 3,01 3,90 5,23 4,50

tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi, euroa 0,11 1,31 2,76 3,57 4,26

osakekannan markkina-arvo 31.12., milj.euroa 5,5 35,4 74,6 96,6 115,3

osakkeen vaihdon kehitys, 1 000 kpl 88 428 22 522 11 672 14 145 6 699

osakkeen vaihdon kehitys, % 177,2 83,3 43,2 52,3 24,8

osakkeen kokonaisvaihto, milj.euroa 38,9 39,2 36,7 62,4 21,7

osakeantioikaistut osakemäärät, 1 000 kpl

   kauden lopussa 31.12. yhteensä, rekisteröity 49 905 27 312 27 312 27 312 27 312

   kauden lopussa 31.12. yhteensä, ulkopuolella 49 705 27 040 27 040 27 040 27 040

   kauden keskimääräinen osakemäärä    44 032 27 040 27 040 27 040 27 040
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tuNNusLukuJeN LAskeNtAkAAvAt

oman pääoman  
tuotto-% (roe)

 = tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista – verot
x	100

oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) 

sijoitetun pääoman  
tuotto-% (roi) 

 = tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista + korko- ja muut rahoituskulut
x	100

taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

omavaraisuusaste, %  = oma pääoma + vähemmistöosuus x	100

taseen loppusumma – saadut ennakot

Gearing, %  = korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 
x	100

oma pääoma + vähemmistöosuus 

Henkilöstö keskimäärin  = keskiarvo kuukauden lopussa lasketuista henkilöstömääristä

tulos/osake (ePs), euroa  = tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista – verot ± vähemmistöosuus

tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

oma pääoma/osake, euroa  = oma pääoma 

osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

osinko/osake, euroa  = tilikaudelta jaettu osakekohtainen osinko

osinko/tulos, %  = osinko/osake 
x	100

tulos/osake 

efektiivinen osinkotuotto, %  = osinko/osake 
x	100

tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi

Hinta/voitto -suhde (P/e)  = tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi 

tulos/osake

osakkeen keskikurssi  = osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto 

tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

osakekannan markkina-arvo  = konsernin	ulkopuolella	olevien	osakkeiden	lukumäärä		x	

viimeisen kauppapäivän päätöskurssi

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden vaikutus on eliminoitu tunnuslukuja laskettaessa.
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osAkkeet JA osAkkeeNomistAJAt

osakevaihTo ja -kurssi

Aspocomp Group oyj:n osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä alkoi 1.10.1999 ja noteeraus uudessa omX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä 
alkoi 2.10.2006. yhtiön kaupankäyntitunnus on AcG1v. kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat samaan osinkoon ja yhteen ääneen yhtiöko-
kouksessa.  

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2007 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. yhtiö omisti osakkeiden kokonaismäärästä 
200 000 kappaletta.

Helsingin Pörssissä vaihdettiin 88 428 810 yhtiön osaketta 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana. kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 38 947 567 euroa. Alin kau-
pantekokurssi oli 0,10 euroa (21. ja 27.-28.12.2007), ylin 2,20 euroa (29.1.2007) ja keskikurssi 0,44 euroa. Päätöskurssi 28.12.2007 oli 0,11 euroa ja yhtiön 
markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 5,5 miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 6,8 prosenttia ja 
suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,7 prosenttia.

halliTuksen valTuuTukseT

ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 19.1.2007 hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan 200 000 
oman osakkeen luovuttamisesta. valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. valtuutuksen perusteella merkittiin 29 823 078 uutta 
osaketta huhtikuussa 2007 päättyneessä merkintäoikeusannissa. 

varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.5.2007 hallituksen päättämään enintään 40 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannissa ja yhtiön hallussa olevien 
enintään 200 000 omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai saamisesta. valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Ne eivät 
kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia. Lisätietoa valtuutuksesta on yhtiön 10.5.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.

merkinTäoikeusanTi

ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla Aspocompin hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat mer-
kitä kahdella vanhalla osakkeella kolme uutta osaketta. merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen 
laskettavat osakkeet vastasivat noin 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. 

merkintäaika alkoi 26.3.2007. se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. ensisijaisessa merkinnässä 
merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa 
ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi omX 
Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
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opTio-oikeudeT 

ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla ja osana vähemmistöosuuden ostoa kiinassa Aspocompin hallitus päätti 21.3.2007 laskea liik-
keeseen 4 000 000 optio-oikeutta oston rahoittajalle, standard chartered Bank (Hong kong) Limitedille. merkintäoikeuden oli määrä alkaa 3.10.2008, mutta 
pankki luopui optio-oikeuksistaan Aspocompin ja meadville Holdings Limitedin välisen yritysjärjestelyn yhteydessä vuoden lopulla.

osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia kon-
sernin avainhenkilöille. osakkeiden merkintäoikeus ja siihen liittyvä osakeomistusohjelma on sidottu konsernin taloudellisiin tavoitteisiin.

Hallitus jakoi yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille. merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 
2006B riippuu konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. taloudelliset tavoitteet optioiden 2006A osalta hallitus päätti keväällä 2006. 
osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011.

osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa. optio-oikeuksien 2006A perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa 
ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi 
osakkeiksi. kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osa-
ketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla. merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.

suunnaTTu vaihdeTTava debenTuurilaina

yllä kuvatun osakeannin jälkeen yhtiön hallitus päätti 18.4.2007 muuttaa Aspocompin liikkeeseenlaskemien vaihdettavan debentuurilainan i/2006 ja optio-oike-
uksien merkintähintoja. vaihdettavan debentuurilainan i/2006 osakkeiden merkintähintaa alennettiin 0,43 eurolla 2,1407 euroon osakkeelta. vaihtokurssin alen-
tamiseksi hallitus päätti 18.4.2007, että lainan haltijoilla on oikeus merkitä yhteensä enintään 804 810 uutta yhtiön osaketta. muutoksen johdosta kukin lainasta 
annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen nykyisen 389 yhtiön osakkeen sijasta. 

lipuTukseT

Aspocompin 19.4.2007 saaman ilmoituksen mukaan erkki etolan hallinnoimien yhtiöiden sekä erkki etolan henkilökohtainen osuus Aspocomp Group oyj:n 
osakkeista ja äänimäärästä laski alle 5 prosentin liputusrajan. osakkeiden kokonaismäärä oli 2 398 000 kappaletta ja niiden osuus Aspocompin osakkeista 
ja äänistä 4,80 prosenttia.

työeläkevakuutusyhtiö varman osuus Aspocomp Group oyj:n osakkeista ja äänimäärästä laski 25.5.2007 alle 5 prosentin liputusrajan eli 3,79 prosenttiin. 
sen osuus osakkeista ja äänimäärästä oli 1 890 607 kappaletta. 

vakuutusosakeyhtiö Henki-sammon osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laski 20.6.2007 alle 10 prosentin liputusrajan. se oli 9,24 prosenttia eli 4 611 372 
osaketta ja ääntä. osuus laski edelleen 22.8.2007 alle 5 prosentin liputusrajan 3,89 prosenttiin eli 1 939 000 osakkeeseen ja ääneen.

markkinaTakaus keskeYTYi

kaupthing Bank oyj, joka toimi Aspocompin osakkeiden LP-markkinatakaajana, keskeytti 11.5.2007 takauksen toistaiseksi. kaupthing Bank antoi aiemmin 
Aspocompin osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero oli enintään 2 prosenttia. tarjouksia annettiin vähintään 1 000 osakkeelle. koska 
Aspocompin osake alitti 0,50 euron tason ja pienin tarjousten välinen ero on 1 sentti, tarjousten antaminen enintään 2 prosentin erotuksella ei ollut mahdol-
lista. 

osinkopoliTiikka

Aspocomp Group oyj:n hallitus määritteli yhtiölle pitkän aikavälin osinkopolitiikan 15.3.2007. sen mukaan Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30 
prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa.

todennäköisesti hallitus ei tule ehdottamaan osinkojen maksua lähivuosina.
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Suurimmat omistajat

Omistaja Osakkeita, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, %

1. Nordea Pankki suomi oyj (hallintarekisteröity) 2 145 625 4,30

2. oy selective investor Ab 1 843 000 3,69

3. Finvestock oy Ab 1 820 000 3,65

4. oksanen markku 1 721 518 3,45

5. Ailus Petri 1 627 727 3,26

6. Näkki raimo 1 373 633 2,75

7. tiiviste-Group oy 1 100 000 2,20

8. etra-invest oy Ab 1 098 000 2,20

9. oy Fincorp Ab 1 075 850 2,16

10. Lassila markus kalervo 969 969 1,94

11. Pakarinen Janne 781 751 1,57

12. Possidentes oy 600 000 1,20

13. svenska Handelsbanken Ab (Publ), Filialvverksamheten i Finland  
      (hallintarekisteröity) 580 069 1,16

14. Nordea Pankki suomi oyj 579 343 1,16

15. evli Pankki oyj 396 060 0,79

16. Haapakoski valto Antero 330 000 0,66

17. oy Hammaren & co Ab 323 834 0,65

18. svenska Handelsbanken Ab (Publ), Filialvverksamheten i Finland 300 000 0,60

19. Hss/danske Bank, Helsinki Branch (hallintarekisteröity) 297 775 0,60

20. estlander Henrik 274 270 0,55

Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä 31.12.2007 oli yhteensä 3 701 462 eli 7,42 prosenttia koko osake- ja 
äänimäärästä.
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Osakkeenomistuksen jakauma 31.12.2007    

Osakkeiden lukumäärä Omistajien lukumäärä %-osuus omistajista Osakemäärä, kpl %-osuus osakekannasta

1 – 100 242 6,36 17,668 0,04

101 – 500 701 18,42 225,596 0,45

501 – 1 000 565 14,85 479,801 0,96

1001 – 5 000 1 257 33,04 3,418,732 6,85

5 001 – 10 000 445 11,70 3,617,345 7,25

10 001 – 50 000 472 12,41 11,015,450 22,07

50 001 – 100 000 59 1,55 4,253,663 8,52

100 001 – 500 000  51 1,34 9,148,214 18,33

500 001 –                13 0,34 17,725,685 35,52

odotusluettelolla ja yhteistilillä  
yhteensä 2,976 0,01

Yhteensä 3 805 100 49,905,130 100

Näistä hallintarekisteröityjä 10 3,371,495 6,76

Omistajaryhmittäin Omistuksia, %  Osakkeita, %

kotitaloudet 91,96 66,04

yritykset 6,83 23,66

rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,39 8,82

ulkomaat 0,42 0,74

voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 0,34 0,30

Julkisyhteisöt 0,05 0,44

odotusluettelolla ja yhteistilillä 
yhteensä 0,01

Yhteensä 100 100

Osakkeenomistus omistajaryhmittäin

kotitaloudet  66,04

yritykset  23,66

rahoitus- ja vakuutuslaitokset  8,82

ulkomaat  0,74

voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,30

Julkisyhteisöt 0,44

odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä 0,01
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HALLitukseN esitys voittovAroJeN käytÖstä

emoyhtiön vapaa oma pääoma on -47 528 681,38 euroa. 

Hallitus ehdottaa, että:

osinkoa ei jaeta•	
tappio siirretään voittovarojen tilille•	

espoossa, 14. maaliskuuta 2008

Aspocomp Group oyj:n hallitus

tuomo Lähdesmäki   yoshiki sasaki

Puheenjohtaja   varapuheenjohtaja

Aimo eloholma   Johan Hammarén

Anssi soila    kari vuorialho

isto Hantila

toimitusjohtaja

tiLiNtArkAstuskertomus

aspoComp group oYj:n osakkeenomisTajille

olemme tarkastaneet Aspocomp Group oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007. Hallitus ja toimi-
tusjohtaja ovat laatineet eu:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (iFrs) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen sekä suo-
messa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti laaditun toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen,  
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön 
tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta.

tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esit-
tämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon 
tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

konserniTilinpääTös 
eu:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (iFrs) mukaan laadittu konsernitilinpäätös antaa näiden standardien ja kirjanpitolain 
tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

emoYhTiön TilinpääTös, ToiminTakerTomus ja hallinTo

emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa 
tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. toimintakertomus on 
yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta.

konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tarkastamaltamme 
tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

espoossa 11. päivänä huhtikuuta 2008 

Pricewaterhousecoopers oy 
kHt-yhteisö

Jouko malinen 
kHt
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HALLiNNoiNtiPeriAAtteet

1. YleisTä

Aspocomp Group oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa nou-

datetaan suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia 

sekä Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavak-

si annettua listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä 

koskevaa suositusta (ns. corporate Governance -suositus). 

Nämä hallinnointiperiaatteet vahvistettiin Aspocomp Group 

oyj:n hallituksessa tammikuussa 2008. 

Noudattamalla suomen lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestys-

tä ja näitä hallinnointiperiaatteita hallitus uskoo edistävänsä 

osakkeenomistajien omistuksen arvonnousua, suojaavansa 

heidän etujaan sekä kohtelevansa kaikkia osakkeenomista-

jia tasaveroisesti.

2. konsernin rakenne

Aspocomp-konsernin emoyhtiö on Aspocomp Group oyj 

(jäljempänä myös ”yhtiö”), jonka  päätöksentekoelimiä ovat 

yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.  

yhtiöllä on tytäryhtiöitä sekä suomessa että suomen ulko-

puolella.  emoyhtiö vastaa lisäksi konsernin hallinnosta ja 

sijoittajasuhteista.  

emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat erillisiä juridisia yhtiöitä eri 

maissa. Juridinen hallinto, laskenta ja verotus hoidetaan 

kyseisen maan lainsäädännön mukaan ottaen huomioon 

kyseisen yhtiön hallituksen päättämät hallintoa koskevat 

ohjeet, jotka perustuvat näihin hallinnointiperiaatteisiin.

3. YhTiökokous

yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen mää-

räämänä päivänä vuosittain ennen kesäkuun loppua. 

Hallitus huolehtii, että osakkeenomistajat saavat ennen var-

sinaista yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. 

tietoa käsiteltävistä asioista tulee antaa  kokouskutsun yhte-

ydessä ja mahdollista lisätietoa pörssitiedotteella. kutsu yh-

tiökokoukseen julkaistaan sanomalehdissä ja se sekä pörssi-

tiedotteet ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

yhtiökokous järjestetään sellaisessa paikassa ja sellaiseen 

aikaan ja muutoinkin siten, että osakkeenomistajat voivat 

vaivattomasti osallistua kokoukseen.

yhtiökokoukseen osallistuu toimitusjohtaja, hallituksen pu-

heenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä. Henkilön, 

jota tullaan ensimmäisen kerran ehdottamaan hallituksen 

jäseneksi, tulee osallistua kyseiseen yhtiökokoukseen, ellei 

hänellä ole hyvin perusteltu syy olla siihen osallistumatta. 

varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin 

ja se kokoontuu kerran vuodessa. Asiat, jotka käsitellään 

yhtiökokouksessa, on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiö-

järjestyksessä. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksessa 

päätettäviin asioihin:

yhtiöjärjestyksen muutokset•	

tilinpäätöksen vahvistaminen•	

osingonjaosta päättäminen•	

hallituksen jäsenten valinta•	

tilintarkastajien valinta•	

hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden •	

määrääminen. 

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrä-

tessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

4. halliTus 

yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu neljäs-

tä (4) kahdeksaan (8) jäsentä, joiden lukumäärän ja jäsenet 

varsinainen yhtiökokous päättää aina vuodeksi kerrallaan. 
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Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet 

jäsenistä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja tai va-

rapuheenjohtaja, on paikalla  kokouksessa. Päätökset hal-

lituksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 

äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus noudattaa suomen lakia ja sen nojalla annettuja 

säädöksiä ja määräyksiä, erityisesti osakeyhtiölakia ja ar-

vopaperimarkkinalakia sekä kyseisten lakien nojalla annet-

tuja määräyksiä. Lisäksi hallitus noudattaa pörssin antamia 

ohjeita ja suosituksia.

Hallituksen yleisenä tehtävänä on pitkällä aikavälillä kasvattaa 

yhtiön osakkeenomistajien omistuksen arvoa sekä huolehtia 

samalla yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien eduista. 

Hallitus arvioi työtään ja tehokkuuttaan vuosittain. 

Hallituksella on tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta 

sekä nimitysvaliokunta. Hallitus valitsee niihin jäsenet vuosit-

tain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä, jotka ovat 

riippumattomia yhtiöstä. Hallitus on vahvistanut tarkastus-

valiokunnalle säännöt.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä. Palkitse-

misvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja 

johtoryhmän jäsenten palkitseminen sekä valmistella  toi-

mitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinjärjestelmät hallituk-

sen päätettäväksi. 

Nimitysvaliokunta, johon kuuluu kolme (3) jäsentä, valmis-

telee ehdotukset hallituksen jäseniksi ja heidän palkkioik-

seen esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Hallituksen jäseniä ja heidän  palkkioitaan koskeva ehdotus on 

julkaistava varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa. val-

mistellessaan ehdotusta hallituksen jäseniksi nimitysvaliokun-

nan tulee ottaa huomioon hallituksen suorittama arviointi. 

mikäli hallituksessa on vain kolme (3) jäsentä valiokuntia ei 

perusteta.

Hallituksen jäsenten tulee olla päteviä ja hallituksen enem-

mistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. kahden riippumat-

toman jäsenen tulee lisäksi olla riippumattomia merkittävim-

mistä yhtiön osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenillä tulee 

olla osaamista yhtiön liiketoiminnasta, pörssilistatun yhtiön 

hallinnosta, laskentatoimesta, riskien hallinnasta, kansainvä-

lisestä liiketoiminnasta, fuusioista ja yrityskaupoista ja corpo-

rate governancesta. 

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen.

5. ToimiTusjohTaja ja johTorYhmä 

Hallitus valitsee toimitusjohtajan. toimitusjohtajan toimen 

ehdot määritellään kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka 

hallitus vahvistaa. 

toimitusjohtajan velvollisuudet määrittelee osakeyhtiöla-

ki ja muut lait. toimitusjohtaja johtaa ja valvoo konsernin  

liiketoimintaa hallituksen päättämien linjausten mukaises-

ti. toimitusjohtajan sijainen vastaa näistä velvollisuuksista 

toimitusjohtajan ollessa tilapäisesti estyneenä hoitamaan 

tehtäväänsä.  

6. palkiTseminen 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiöko-

kous. Nimitysvaliokunta tarkastelee vuosittain hallituksen jä-

senten palkkioiden määrää ja palkitsemismuotoja sekä tekee 

ehdotukset esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Palkitsemisvaliokunta arvioi toimitusjohtajan ja toimitusjoh-

tajan sijaisen palkan ja palkkioiden määrät mukaan lukien 

kannustin- ja bonusjärjestelmät sekä tekee näitä palkkioita 

koskevat ehdotukset hallitukselle.
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7. TilinTarkasTajaT

yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee ul-

kopuolisen tilintarkastajan, jonka tulee olla kHt-tilintarkastaja. 

ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus ja sen 

tulee olla yhtiökokouskutsussa. tilintarkastajan palkkiosta 

päättää varsinainen yhtiökokous.

8. TilinTarkasTus ja riskienhallinTa

konsernin taloudelliset raportit perustuvat konsernin yhtiöi-

den taloudellisiin raportteihin. konserniyhtiöissä, mukaan 

lukien täysin omistetut- ja osakkuusyhtiöt, on joka vuosi 

säännöllinen tilintarkastus. Jokaisessa yhtiössä on kysei-

sen yhtiön yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. kaik-

kien yhtiöiden tilintarkastajien raportit ja muu informaatio 

on emoyhtiön tilintarkastajan käytettävissä. osakkuusyhti-

öiden tilintarkastajat ovat tiiviissä yhteistyössä emoyhtiön 

tilintarkastajan kanssa. 

emoyhtiön tilintarkastaja yhdessä yhtiön johdon kanssa 

laatii vuosittaisen konserniyhtiöiden tarkastussuunnitel-

man. tilintarkastajat toimittavat osakkeenomistajille tilin-

tarkastuskertomuksen konserniyhtiöiden tilinpäätöksestä 

ja konsernitilinpäätöksestä. tilintarkastaja raportoi toimitus-

johtajalle ja hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

tilintarkastaja osallistuu hallituksen tarkastusvaliokunnan 

työhön. Hallitus kokonaisuudessaan ja tilintarkastaja tapaa-

vat vähintään kerran vuodessa. 

riskienhallinta on liitetty osaksi yhtiön liiketoimintastrate-

gioita ja operatiivista tavoiteasetantaa. Hallitus käsittelee 

sekä pidemmän aikavälin että vuositason suunnitelmat. 

riskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen ovat osa 

konsernin johtamisjärjestelmää. 

yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. 

sisäinen tarkastus on osittain ulkoistettu tilintarkastusorga-

nisaatiolle. vuosittaisen tarkastussuunnitelman yhteydessä 

päätetään tarkastuksen tärkeimmistä aiheista.

9. sisäpiirihallinTo

yhtiö noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, rahoitustarkastus-

keskuksen antamia standardeja ja pörssin ohjeita. 

Hallitus on vahvistanut yhtiön sisäpiiriohjeet. sisäpiiriohjei-

den mukaan seuraavat henkilöt kuuluvat julkiseen sisäpiiri-

rekisteriin:

hallituksen jäsenet•	

toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa•	

tilintarkastajat•	

johtoryhmä •	

yhtiö pitää myös sisäistä pysyvää sisäpiirirekisteriä seuraa-

vista henkilöistä:

tytäryhtiöiden toimitusjohtajat•	

talousfunktiosta Group Financial controller, Busi-•	

ness controller ja Assistant controller

viestintäpäällikkö•	

johdon assistentit•	

toimitusjohtajan määrittelemät muut hallintoon ja tai •	

talouteen kuuluvat henkilöt

Lisäksi yhtiö pitää hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

yhtiössä valvotaan sisäpiiriläisten kaupankäyntiä. yhtiön 

sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa osakkeilla sisäpiiri-

hankkeiden ja ns. suljetun ikkunan aikana. suljettu ikkuna 

alkaa kaksi viikkoa ennen osavuosikatsausten ja kolme viik-

koa ennen tilinpäätöksen julkaisua. se päättyy päivä tulok-

sen julkaisun jälkeen.
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HALLiNNoiNti tiLikAudeLLA

halliTus ja valiokunnaT

Hallitus:

tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja•	

yoshiki sasaki, varapuheenjohtaja•	

Aimo eloholma•	

Johan Hammarén (19.1.2007 alkaen)•	

tapio Hintikka (19.1.-19.8.2007)•	

roberto Lencioni (19.1.2007 asti)•	

Gustav Nyberg (19.1.2007 asti)•	

Anssi soila•	

kari vuorialho (19.1.2007 alkaen)•	

tarkastusvaliokunta:

Johan Hammarén, puheenjohtaja•	

yoshiki sasaki•	

Anssi soila•	

Palkitsemisvaliokunta:

tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja•	

Aimo eloholma•	

tapio Hintikka (19.8.2007 asti)•	

kari vuorialho•	

Nimitysvaliokunta:

tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja•	

Aimo eloholma•	

tapio Hintikka (19.8.2007 asti)•	

kari vuorialho•	

Hallituksen ja valiokuntien kokoonpano sekä hallituksen 

työjärjestys ja tarkastusvaliokunnan säännöt löytyvät Aspo-

compin internet-sivuilta osoitteesta www.aspocomp.com.

halliTuksen ja valiokunTien kokoonTumiseT

Hallitus kokoontui 47 kertaa tilikaudella 2007. Jäsenten osal-

listumisaste kokouksiin oli 92,7 prosenttia. valiokunnat ko-

koontuivat seuraavasti:

tarkastusvaliokunta 5 kertaa•	

Palkitsemisvaliokunta 2 kertaa•	

Nimitysvaliokunta 2 kertaa•	

Hallituksen palkkiot   Vuosipalkkio
Palkkio  

kokoukselta

Hallituksen puheenjohtaja 35 000 1 500

Hallituksen  
varapuheenjohtaja 25 000 1 000

ulkomailla asuva  
hallituksen jäsen 15 000 1 500

muut hallituksen jäsenet 15 000 1 000

valiokuntien jäsenet - 500

vuonna 2007 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 

422 000 euroa ja valiokuntien palkkiot 10 500 euroa.

TilinTarkasTaja

yhtiön tilikauden tilintarkastaja oli kHt-yhteisö Pricewater-

housecoopers oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jouko 

malinen. tilintarkastusyhteisölle vuonna 2007 maksetut 

palkkiot olivat konsernissa varsinaisesta tilintarkastuksesta 

yhteensä 108 tuhatta euroa. Lisäksi maksettiin konserni-

yhtiöiden muista palveluista yhteensä 123 tuhatta euroa.

ToimiTusjohTaja

Aspocomp Group oyj:n toimitusjohtaja 8.11.2007 asti oli 

maija-Liisa Friman ja 9.11.2007 alkaen isto Hantila. 

toimitusjohtajan työsopimuksen mukainen kuukausipalkka 

9.11.2007 alkaen on 25 000 euroa. mikäli toimitusjohtajan 

työsopimus päättyy yhtiön tai toimitusjohtajan toimesta, ir-

tisanomisaika on yksi kuukausi. toimitusjohtajalle vuoden 

2007 aikana maksetut palkat, palkkiot, luontaisedut ja tu-

lospalkkiot olivat yhteensä 538 764 euroa, josta palkkojen 

osuus oli 538 764 euroa ja palkkioiden 0 euroa.
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konsernin johTo

Johtoryhmä 31.12.2007 asti:

 maija-Liisa Friman, toimitusjohtaja, puheenjohtaja •	

(8.11.2007 asti)

isto Hantila, toimitusjohtaja, puheenjohtaja  •	

(9.11.2007 alkaen)

maire Laitinen, lakiasiainjohtaja, sihteeri•	

tapio engström, talousjohtaja (31.10.2007 asti)•	

Pertti vuorinen, talousjohtaja (1.11.2007 alkaen)•	

Henry Gilchrist, operatiivinen johtaja•	

rami raulas, myynti- ja markkinointijohtaja•	

Johtoryhmä 1.1.2008 alkaen:

isto Hantila, toimitusjohtaja•	

Pertti vuorinen, talousjohtaja•	

konsernin johtoryhmälle vuonna 2007 maksetut palkat, 

palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä 1 649 236 euroa. 

Lisätietoa johdosta löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta 

www.aspocomp.com.

kannusTusjärjesTelmä

Hallitus päätti 5.5.2006 jakaa yhteensä 285 000 optio-

oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille ja 25 000 optio-

oikeutta 2006A Aspocomp oy:lle myöhemmin jaettavaksi 

konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille. merkintäa-

jan alkaminen optio-oikeuksilla 2006A riippuu konsernin ku-

mulatiiviselle liikevoitolle (eBit) asetettujen tavoitteiden täyt-

tymisestä. osakkeiden merkintäaika on 1.5.2008-31.5.2010 

ja merkintähinta 2,47 euroa. yhdellä optio-oikeudella 2006A 

voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. osakemerkinnän yhtey-

dessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin 

täysiksi osakkeiksi ja kokonaismerkintähinta lasketaan 

pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. optio-oikeuksilla 

2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta ja 

yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla.

Hallitus päätti lisäksi jakaa 10.5.2007 konsernin avainhenkilöille 

yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 

2006A. merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 2006B riippuu 

konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. 

osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 

ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011. osakkeen merkintähinta 

optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa.

Sisäpiiriläisten osake- ja optio-omistukset 1.1.2008

Hallitus Osakkeet, kpl Optio 2006A, kpl Optio 2006B, kpl

tuomo Lähdesmäki 142 257 0 0

yoshiki sasaki 33 445 0 0

Aimo eloholma 32 204 0 0

Johan Hammarén 138 090 0 0

Anssi soila 24 873 0 0

kari vuorialho 18 090 0 0

Johto ja tilintarkastaja Osakkeet, kpl Optio 2006A, kpl Optio 2006B, kpl

isto Hantila 0 0 0

Pertti vuorinen 25 200 30 000 0

Jouko malinen 0 0 0

Päivitetyt tiedot konsernin ilmoitusvelvollisen sisäpiirin omistuksesta löytyvät Aspocompin internet-svuilta osoitteesta  

www.aspocomp.com. 
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LiiketoimiNtAriskeJä

riippuvuus asiakasmarkkinoisTa

Aspocompin tytäryhtiöt oulussa ja thaimaassa valmistivat 

vuonna 2007 tuotteita usealle maailmanlaajuiselle strategi-

selle asiakkaalle sekä monille muille paikallisille asiakkaille. 

samaan aikaan Aspocomp oulu oy:n viiden suurimman asi-

akkaan osuus liikevaihdosta oli 69 % ja viisi suurinta asiakas-

ta	olivat	Elcoteq,	Incap,	Nokia	Siemens	Networks,	Scanfil	ja	

Wabco.	Aspocomp	Thailand	Ltd:n	viiden	suurimman	asiak-

kaan osuus myynnistä oli noin 87 % ja viisi suurinta asiakasta 

olivat continental Automotive systems, Honeywel, Leopold 

Kostal,	Nokia	Siemens	Networks	ja	Wabco.

kilpailu

Aspocomp-konsernin	 kilpailuasema	 ja	 riskiprofiili	 muuttui-

vat merkittävästi marraskuussa 2007 tehdyn yritysjärjeste-

lyn seurauksena. elektroniikkateollisuuden volyymituotteet 

valmistetaan pääsääntöisesti Aasiassa.

elektroniikkatuotteiden suunnittelu euroopassa jatkuu ja  

kysyntä tulee painottumaan yhä enemmän tuotekehityspiiri-

levyjen ja piensarjalevyjen valmistukseen. samanaikaisesti 

piirilevyjen vaikeusaste kohoaa, koska Hdi-teknologian 

osuus lisääntyy ja kerrosmäärät kasvavat. 

markkinatutkimusten mukaan kehittyvän komponenttitek-

nologian myötä vaativampien Hdi-piirilevyjen kysyntä tu-

lee lähiaikoina kasvamaan huomattavasti maailmanmark-

kinoita nopeammin, Aspocomp oulu oy:n kilpailuasema 

nykyisessä asiakassegmentissä on hyvä ja asema vaativi-

en piirilevyjen pikatoimittajana euroopassa arvioidaan säi-

lyvän hyvänä. Jatkossa yritys kohtaa kasvavaa kilpailua 

aasialaisilta prototoimittajilta. yhtiön tulevaisuuden kan-

nalta riskitekijöitä Aasiasta tulevan kilpailun lisäksi ovat 

tietoliikennealan rakenteelliset muutokset. Nämä saattavat 

johtaa tuotekehityksen vähenemiseen euroopassa, jolloin 

yhtiön kilpailukyky heikkenisi ja tuotekehityksen piirilevy-

markkinat supistuisivat lähialueella.

Aspocomp thaimaan pääsovellusalue, autoelektroniik-

ka, on nauttinut vakaasta kasvusta koko vuoden 2007 ja 

kasvu jatkuu elektroniikan lisääntyessä niin henkilö- kuin 

hyötyajoneuvoissakin. toimialan kilpailu kuitenkin kiristyy 

sen siirtyessä kulutus- ja tietoliikenne-elektroniikan tavoin 

entistä enemmän alhaisten kustannusten maihin. tietolii-

kennetoimialalla  kilpailu säilyy edelleen kovana kiinassa 

ja kaakkois-Aasian maissa. teollisuuselektroniikan alueella 

kilpailu jatkuu kovana, sillä yhä useammat kiinalaiset val-

mistajat hyväksyvät erittäin pieniä tilauksia, niin määrältään 

kuin arvoltaankin. toisaalta jo vuonna 2007 oli selvästi ha-

vaittavissa trendi, että riskiä tasaavat piirilevyjen käyttäjät 

etsivät vaihtoehtoa kiinalle, tyypillisesti kaakkois-Aasian 

maista, kuten thaimaasta. 

ToiminTa kehiTTYvillä markkinoilla

yritysjärjestelyn vuoksi kehittyvillä markkinoilla tytäryhtiöis-

tä toimii ainoastaan thaimaan tehdas. kehittyvät markkinat 

ovat alttiimpia suuremmalle poliittiselle, taloudelliselle ja 

yhteiskunnalliselle epävarmuudelle kuin toiminta raken-

teeltaan ja järjestelmiltään kehittyneemmissä maissa. Näin 

ollen lainsäädännön muutoksista tai taloudellisista, yhteis-

kunnallisista tai poliittisista muutoksista ja epävakaudesta 

johtuva tappion riski voi olla olennainen.  
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asiakkaiden piTkäaikaisTen TilausTen puuTe

Piirilevyteollisuudelle on tyypillistä asiakkaiden pitkäaikais-

ten sitovien tilausten puuttuminen. tämän vuoksi tehtaiden 

kuormitus vaihtelee lyhellä tähtäyksellä merkittävästikin 

vaikuttaen sekä liikevaihdon että tuloksen huomattavaan 

vaihteluun.

aspoCompin ToiminTaan liiTTYviä rahoiTuksellisia riskejä

Piirilevyteollisuus on pääomavaltaista ja teknologia kehittyy 

nopeasti. kapasiteetin ylläpitäminen niin määrällisesti kuin 

laadullisestikin vaatii rahoituksen riittävyyden varmistamis-

ta. investoinnit on hoidettava joko tulorahoituksella tai pai-

kallisilla lainoilla. mikäli Aspocompin operatiiviset tytäryhtiöt 

eivät pysty hankkimaan tarvittavaa rahoitusta investoinneil-

leen niiden liiketoiminta voi heiketä merkittävästi.

merkiTTävä velkaanTuminen

Aspocompin velkaantumisaste kasvoi merkittävästi vuonna 

2007. konsernin korolliset velat olivat 31.12.2007 yhteensä 

noin 49 miljoonaa euroa, joihin sisältyi 10,3 miljoonan euron 

vaihtovelkakirjalaina. suomalaisten pankkivelkojien kanssa 

solmitussa velkojen uudelleen järjestämistä koskevassa so-

pimuksessa ei ollut mukana vuonna 2006 liikkeeseen laske-

tun vaihtovelkakirjalainan haltijoita. Aspocomp Group oyj on 

antanut vuonna 2005 emoyhtiön 212 miljoonan bahtin oma-

velkaisen takauksen Bangkok Bankille tämän Aspocomp 

thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi. suoma-

laisten pankkien kanssa sovittu velkajärjestely rajoittaa kon-

sernin keskitetyn rahoituksen hoidon ainoastaan suomeen, 

joten thaimaan tehtaan on järjestettävä rahoituksensa itse-

näisesti. Lisäksi velkajärjestelysopimus rajoittaa konsernin 

investointimahdollisuuksia suomessa. velkajärjestelysopi-

mus helpottaa korollisten velkojen hoitoa siten, että säännöl-

lisiä lyhennyksiä ei vaadita ja vuotuinen 2,5 %:n korko lisä-

tään pääomaan. mikäli Aspocomp Group oyj ei saa sovittua 

velkajärjestelyä koskevia sopimuksia vaihtovelkakirjalainan 

haltijoiden ja Bangkok Bankin kanssa, Aspocompin toiminta-

edellytykset heikkenevät.

likvidiTeeTTi- ja rahoiTusriski

velkajärjestelysopimuksesta johtuen suomen toiminnan 

likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja 

oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. thaimaan yhtiön 

likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri ja vaikutus yh-

tiön toimintamahdollisuuksiin on ajoittain hyvin merkittävä. 

mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta Aspocomp oulu oy:ltä 

tai osakkuusyhtiöltään, meadville Aspocomp Holdingsilta, 

osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitus-

tavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka yhtiö 

voi tulla maksukyvyttömäksi.

valuuTTariskiT

konsernin tuotantotoimintaa harjoitetaan suomessa ja thai-

maassa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä niin euroopassa, 

Hongkongissa kuin singaporessakin. konsernin pääasialli-

sina valuuttoina ovat euro, bahti sekä usA:n dollari. tytär-

yhtiöiden omien pääomien vaihteluun liittyvä translaatioriski 

perustuu aasialaisten valuuttojen kurssivaihteluun. 
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korkoriski

velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten vel-

kojen korkoriski on suomessa hallinnassa vuoteen 2013 

saakka – nimellisen korkokannan ollessa 2,5 % vuodessa. 

thaimaan yhtiön osalta korkojen muutokset vaikuttavat 

sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen rahoituksen markkina-

hintaan ja tätä kautta myös konsernin rahoituskuluihin.

luoTTo- ja vasTapuoliriskiT

Luottoriskiä rajataan asiakkaiden luottokelpoisuutta seu-

raamalla. Likvidit varat sijoitetaan pankkeihin, joilla on hyvä 

luottokelpoisuus.

oikeudenkäYnniT

ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätök-

sillä voimassa rouenin valitustuomioistuimen maaliskuus-

sa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka As-

pocomp s.A.s.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp 

Group oyj:tä vastaan ja velvoitti maksamaan Aspocomp 

s.A.s:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä 

noin 11 miljoonaa euroa  noin 7 prosentin vuotuisine kor-

koineen. Näiden työntekijöiden lisäksi 21 entistä Aspocomp 

sAs:n työntekijää on nostanut kanteen Aspocomp Group 

oyj:tä vastaan ja on riskinä, että jäljellä olevat noin 100 

työntekijää voivat myös nostaa kanteen. kanneaika rans-

kassa vanhenee 30 vuodessa.

vahinkoriski

Pääosa konsernin varallisuudesta on sidottu tuotantolaitok-

siin. siten erilaiset tuotantolaitoksilla tapahtuvat vahingot 

kuten tulipalot, suuret konerikot tai vastaavat aiheuttavat 

toteutuessaan omaisuus- ja toiminnan keskeytysvahinkoja. 

riskienhallintaan liittyvillä arvioilla pyritään suojautumaan 

edellä mainittujen riskien toteutumista vastaan. vakuutukset 

tarkistetaan vuosittain osana riskienhallintaa ja vakuutuksin 

pyritään kattamaan riskit, jotka taloudellisin tai muin järke-

vin perustein voidaan hoitaa vakuuttamalla. muita määritel-

tyjä riskejä ovat teknologian nopea muuttuminen, tuotanto-

kapasiteetin riittävyys, kasvun hallitseminen, kyky täyttää 

asiakkaiden tuotevaatimukset ja määrittelyt, kapasiteetin 

käyttöaste, riippuvuus yhtiön johdosta, oikeudenkäynnit, 

raaka-aineiden hinnanvaihtelut ja riippuvuus avaintoimitta-

jista, tuotevastuu, ympäristöriskit ja immateriaalioikeudet. 

yhtiön parhaan käsityksen mukaan edellä on kuvattu riske-

jä, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tulevaisuudes-

sa. Lista riskeistä ei ole tyhjentävä vaan esimerkinomainen. 

riskien kuvauksissa ei ole otettu huomioon riskien toteutu-

misen todennäköisyyttä tai suuruutta.
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HALLitus

Tuomo lähdesmäki

synt. 1957, diplomi-insinööri, mBA•	

Partneri, Boardman oy•	

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003, riippuma-•	

ton hallituksen jäsen vuodesta 2002, hallituksen pal-

kitsemis- ja nimitysvaliokuntien puheenjohtaja

Aspocomp Group oyj:n osakkeita vuoden lopussa: •	

142 257 kpl. ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka 

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

järjestelmään.

Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, tu-•	

run yliopistosäätiö, hallituksen jäsen, Amer sports 

Oyj,	Citycon	Oyj,	Metsä	Tissue	Oyj	ja	Scanfil	Oyj

Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, elcoteq Network •	

oyj, 1997-2001, toimitusjohtaja, Leiras oy, 1991-97, 

johtotehtävät, swatch Group, 1990-91, johto- ja asi-

antuntijatehtävät, Nokia-konserni, 1983-89

Yoshiki sasaki

synt. 1951, järjestelmätekniikan diplomi-insinööri, •	

koneinsinööri

senior managing director ja investointikomitean (ei pää-•	

omasij.) puheenjohtaja, Japan Asia investment co., Ltd.

riippumaton hallituksen jäsen ja hallituksen varapu-•	

heenjohtaja vuodesta 2006, hallituksen tarkastusva-

liokunnan jäsen

Aspocomp Group oyj:n osakkeita vuoden lopussa: •	

33 445 kpl. ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka 

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

järjestelmään.

Luottamustehtävät: puheenjohtaja kolmessa halli-•	

tuksessa, johtaja tai investointikomitean

jäsen yli tusinassa aasialaisessa rahastossa ja yri-•	

tyksessä

Aiempi työkokemus: industry consultant, sri inter-•	

national,	1988-90,	Assistant	Manager	of	Export	Sa-

les and engineer, Hitachi Ltd., 1976-88

aimo eloholma

synt. 1949, diplomi-insinööri•	

Head of international Business support, teliasonera •	

eurasia

riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2000, halli-•	

tuksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsen

Aspocomp Group oyj:n osakkeita vuoden lopussa: •	

32 204 kpl. ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka 

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

järjestelmään.

Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, oJsc •	

megafon (venäjä), hallituksen

jäsen, Fintur Holdings B.v. (Hollanti) , hallituksen jä-•	

sen, turkcell A.s. (turkki) 

Aiempi työkokemus: varatoimitusjohtaja, sonera •	

oyj, 2001-03, johto- ja asiantuntijatehtävät, sonera 

oyj ja sen edeltäjät, 1973-2001

johan hammarén

synt. 1969, otk, ekonomi•	

toimitusjohtaja, Fondia oy•	

riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007, halli-•	

tuksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Aspocomp Group oyj:n osakkeita vuoden lopussa: •	

138 090 kpl. ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka 

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

järjestelmään.

Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, BeNeQ oy, •	

tecnomen oyj ja imbera electronics inc.

Aiempi työkokemus: Legal director, Nokia emerging •	

Business unit, 2006, senior Legal counsel, Nokia 

customer and market operations, 2005-06, Legal 

counsel, multimedia-toimialaryhmä, Nokia, 2003-04, 

Legal counsel, Nokia Home communications (tuk-

holma), 2001-03, Legal counsel, Nokia ventures 

organization, 2000-01
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anssi soila

synt. 1949, diplomi-insinööri, ekonomi•	

riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2004, halli-•	

tuksen tarkastusvaliokunnan jäsen

Aspocomp Group oyj:n osakkeita vuoden lopussa: •	

24 873 kpl. ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka 

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

järjestelmään.

Luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja, •	

Normet oy, hallituksen jäsen, Lindström oy, Å&r 

carton Ab, outokumpu technology oyj ja Attendo Ab

Aiempi työkokemus: toiminut 25 vuotta kone oy:n •	

palveluksessa, joista viimeiset viisi vuotta kone oy:n 

toimitusjohtajana 1994-99

kari vuorialho

 synt. 1952, tietoliikennetekniikan insinööri•	

riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007, halli-•	

tuksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsen

Aspocomp Group oyj:n osakkeita vuoden lopussa: •	

18 090 kpl. ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka 

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

järjestelmään.

Luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja, •	

salcomp oyj, hallituksen jäsen, mekajohtotiet oy

Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, salcomp oy, •	

1996-2005, tehtaanjohtaja, salcomp oy:n kemijär-

ven tehdas, 1984-95, tuoteryhmän johtaja, salcomp 

oy, 1980-83, komponentti-insinööri, salcomp oy, 

1977-79

JoHtoryHmä

isTo hanTila

 synt. 1958, diplomi-insinööri•	

toimitusjohtaja (9.11.2007 alk.) •	

Aspocomp Group oyj:n osakkeita ja optioita vuoden •	

lopussa: 0 osaketta ja optiota 

Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, efore •	

oyj ja selmic oy

Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, Perlos oyj, •	

2004-2006, johdon tehtävät, Ascom Group (sveitsi), 

1994-2003 ja Ascom energy systems -divisioona, 

1991-1993, johdon tehtävät, Fiskars Power sys-

tems, 1983-1990

perTTi vuorinen

synt. 1949, ekonomi•	

talousjohtaja (1.11.2007 alk.)•	

Aspocomp Group oyj:n osakkeita ja optioita vuoden •	

lopussa: 25 200 osaketta ja 30 000 optiota 2006A. 

optiot ovat osa yhtiön osakejohdannaista kannus-

tusjärjestelmää.

Luottamustehtävät: hallituksen jäsen Aspocomp-•	

konsernin yhtiöissä

Aiempi työkokemus: Aasian-tyynemeren toimin-•	

tojen talousjohtaja, Aspocomp-konserni, 2006-2007, 

talousjohtaja, Aspocomp Group oyj, 1999-2006, ta-

lousjohtaja, Aspo-konserni, 1990-1999, talousjohta-

ja, oy Huolintakeskus Ab, 1989-1990, talousjohtaja, 

oy mallasjuoma, 1986-1989, taloushallinnon esi-

miestehtävät, orion-konserni, 1979-1986
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ANALyytikot

Carnegie invesTmenT bank ab, Finland branCh

Janne rantanen

Puh. (09) 6187 1237

janne.rantanen@carnegie.fi

eQ pankki

Jari Honko

Puh. (09) 681 781

jari.honko@eq.fi

gliTnir pankki oY

teemu saari

Puh. (09) 6134 6514

teemu.saari@glitnir.fi

danske markeTs eQuiTies

ilkka rauvola

Puh. 010 236 4712

ilkka.rauvola@fi.danskebank.com

pohjola pankki oYj 

Hannu rauhala

Puh. 010 252 4392

hannu.rauhala@	pohjola.fi

siJoittAJAsuHteet

Aspocompin tavoitteena on palvella kaikkia markkinaosapuolia tasapuolisesti arvopaperimarkkinalain mukaisesti. yhtiön 

sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö on:

Pertti vuorinen

talousjohtaja

Puh. (09) 591 8344

Fax	(09)	782	904

pertti.vuorinen@aspocomp.com

Aspocomp ei ole vastuussa luettelossa olevien analyytikoiden kannanotoista.
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yHteystiedot

pääkonTTori

Aspocomp Group Oyj

sinikalliontie 11

02630 esPoo

puh. (09) 59 181

faksi (09) 782 904

www.aspocomp.com

TuoTanTo

Aspocomp Oulu Oy

tutkijantie 11

90570 ouLu

puh. (08) 551 5700

faksi (08) 551 5711

www.aspocomp.com

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.

684–685 moo 11

sukhapibal 8 road

Nongkham, sriracha

chonburi 20230

tHAiLANd

puh. +66 38 480 591

faksi +66 38 480 590

www.aspocomp.co.th

suunniTTelupalveluT

Aspocomp Oulu Oy

sinikalliontie 11

02630 esPoo

puh. (09) 59 181

faksi (09) 591 8245

www.aspocomp.com

mYYnTi

eurooppa

Aspocomp Oulu Oy

tutkijantie 11

90570 ouLu

puh. (08) 551 5700

faksi (08) 551 5711

www.aspocomp.com

Aspocomp GmbH

kupfergasse 11

45892 Gelsenkirchen

GermANy

puh. +49 209 798 691

faksi +49 209 798 693

www.aspocomp.co.th

thaimaa

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.

684–685 moo 11

sukhapibal 8 road

Nongkham, sriracha

chonburi 20230

tHAiLANd

puh. +66 38 480 591

faksi +66 38 480 590

www.aspocomp.co.th

usA

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.

6862 cane Lane

valley springs, cA 95252

usA

puh. +1 209 772 7148

faksi +1 209 772 7184

www.aspocomp.co.th
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