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ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012
Tunnusluvut 1-3/2012 lyhyesti
Aspocomp Group
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Liikevoitto
% liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos
Liiketoiminnan rahavirta

1-3/2012
6,4 M€
0,8 M€
0,4 M€
6,9 %
0,07 €
0,1 M€

1-3/2011
4,9 M€
0,8 M€
0,4 M€
9,0 %
0,06 €*
-0,7 M€

Muutos
1,5 M€
0,0 M€
0,0 M€
-2,1 %-yks.
0,01 €
0,8 M€

*Osakkeiden yhdistämisen takia vertailukauden luku on kerrottu kymmenellä

Toimitusjohtajan katsaus
”Aspocompin vuosi 2012 alkoi kohtuullisesti epävakaasta markkinatilanteesta
huolimatta. Liikevaihto kasvoi 6,4 miljoonaan euroon Teuvan tehtaan hankinnan myötä,
mutta kannattavuus jäi tavoitettamme alhaisemmaksi. Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa
euroa, noin seitsemän prosenttia liikevaihdosta.
Liiketoiminnan rahavirta oli niukasti positiivinen. Teuvan tehtaan hankinta kasvatti
sitoutunutta käyttöpääomaa eli heikensi rahavirtaa. Vaikutus on kertaluonteinen ja
kohdistuu ainoastaan kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Operatiivisesti
Teuvan integrointi Aspocompiin on sujunut suunnitelmien mukaan.
Vaikka lähiajan markkinanäkymä on edelleen sumea, pikatoimituskysynnän odotetaan
kausiluonteisesti piristyvän. Koko vuoden osalta arviomme on ennallaan: liikevaihdon
odotetaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen muodostuvan toimialaan nähden hyväksi,
mutta merkittävästi vuotta 2011 alhaisemmaksi.”

Liikevaihto ja tulos
Tammi-maaliskuu 2012
Katsauskauden liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa, 30 prosenttia enemmän kuin tammimaaliskuussa 2011. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 67 prosenttia
(80 % 1-3/2011). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (93
%) ja 4 prosenttia Aasiasta (7 %). Liikevaihdon kasvu oli pääosin seurausta Teuvan
tehtaan hankinnasta, joka myös pienensi viiden suurimman asiakkaan osuutta
kokonaisliikevaihdosta.
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Kuva 1 Liikevaihto vuosineljänneksittäin 2012 ja 2011 (M€)

Liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 M€ 1-3/2011) eli 7 prosenttia liikevaihdosta.
Pikatoimituskysyntä oli sekä edellistä että vertailukauden vuosineljännestä laimeampaa,
mikä johti liikevoittomarginaalin heikentymiseen.
Katsauskauden nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (-0,3 M€). Tulos oli 0,4
miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,06 €). Osakekohtaista
tulosta laimentaa vuonna 2011 toteutetut osakeannit, jotka lisäsivät ulkona olevien
osakkeiden määrää 1.371.435 kappaleella.
Kuva 1 Liiketulos vuosineljänneksittäin 2012 ja 2011 (M€, %)
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Investoinnit ja tuotekehitys
Katsauskauden investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-3/2011).
Pääosa investoinneista kohdistui Oulun tehtaan ulkokerrosprosessin kehittämiseen.
Oulusta vapautuvat laitteet tullaan asentamaan Teuvan tehtaalle, mikä parantaa tehtaan
kyvykkyyttä ja lisää kapasiteettia.
T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä
IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä
tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

Rahoitus
Tilikaudella 2011 toteutetun rakenne- ja velkajärjestelyn sekä vahvan rahavirran
seurauksena konsernin rahoitusasema on hyvä. Kassavarat kauden lopussa olivat 2,6
miljoonaa euroa (3,9 M€ 3/2011).
Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,7 M€ 1-3/2011).
Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi Teuvan tehtaan hankinta. Vaikutus kohdistuu
ainoastaan tilivuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen.
Korolliset nimellisarvoiset velat olivat 1,0 miljoonaa euroa (23,5 M€ 3/2011).
Nettovelkaantumisaste oli -14,6 prosenttia (490,8 %). Korottomat velat olivat 5,3
miljoonaa euroa (7,8 M€).
Konsernin omavaraisuusaste nousi kauden lopussa 63,1 prosenttiin (11,1 %).

Henkilöstö
Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 148 henkilöä (101 vuonna 3/2011).
Henkilöstön määrä 31.3.2012 oli 149 (101). Heistä työntekijöitä oli 107 (70) ja
toimihenkilöitä 42 (31). Henkilömäärä kasvu on seurausta Teuvan tehtaan hankinnasta.

Yhtiökokousten päätökset
Varsinainen yhtiökokous
Aspocomp Group Oyj:n 20.4.2011 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti pitää
hallituksen kokoonpanon ja palkkiot samoina kuin edellisellä kaudella. Yhtiökokous
päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin
uudelleen Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiökokous valitsi
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011.
Yhtiökokous päätti lisäksi vuoden 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa liikkeelle
laskettujen optio-ohjelmien 2006A, 2006B ja 2006C lopettamisesta. Mainittujen optioohjelmien mukaisia optioita ei ole käytetty, ja ne on kaikki palautettu yhtiön haltuun.
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Ylimääräinen yhtiökokous
Aspocomp Group Oyj:n 20.12.2011 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti
osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä osakkeiden lunastuksesta muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa (ns. käänteinen split). Lisäksi päätettiin
taseessa olevan tappion kattamisesta vapaalla omalla pääomalla ja sidotun oman
pääoman alentamisesta tappion kattamiseksi. Päätösten vaikutukset on selitetty
tarkemmin mm. vuosikertomuksessa 2011.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös hallituksen valtuuttamisesta päättämään
osakeanneista sekä optio- ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Tarkoituksena oli päivittää aiempi valtuutus vastaamaan käänteisen splitin
uutta, pienempää osakemäärää. Valtuutuksen sisältö on selitetty tarkemmin mm.
vuosikertomuksessa 2011.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi vuoden 2008 toimitusjohtajan optio-ohjelman
lakkauttamisesta. Mainitun optio-ohjelman mukaisia optio-oikeuksia ei ole annettu.

Hallitus, hallitukselle myönnetyt valtuudet
Järjestäytymiskokouksessaan 20.4.2011 hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä,
valiokuntia ei perustettu.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 20.12.2011 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
yhdessä tai useammassa erässä.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan
tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön
kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio-oikeuksia sekä muita osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että
osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa/luovuttaa
osakeannissa ja/tai optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään
4.272.564 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on
enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan
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yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11
§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on
voimassa 23.4.2013 asti ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Osakkeet
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2012 oli 6.348.489 kappaletta ja yhtiön
osakepääoma oli 1.000.000 euroa. Emo- ja tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön
osakkeita.
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX
Helsinki) 2.271.738 kappaletta 1.1.-31.3.2012 välisenä aikana. Kauppojen
yhteenlaskettu arvo oli 5,6 miljoonaa euroa. Alin kaupantekokurssi oli 2,30 euroa, ylin
2,90 euroa ja keskikurssi 2,56 euroa. Päätöskurssi 30.3.2012 oli 2,55 euroa, josta yhtiön
markkina-arvoksi muodostui 16,2 miljoonaa euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 4,9 prosenttia.

Emoyhtiön oma pääoma
Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli 8,8 miljoonaa
euroa 31.3.2012.
Emoyhtiö on tehnyt 14.5.2008 Osakeyhtiölain vaatimusten mukaisen ilmoituksen
osakepääoman menettämisestä Kaupparekisteriin. Koska emoyhtiön oma pääoma on
tämän vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen jälleen positiivinen ja yli
puolet osakepääomasta (1.000.000 euroa), emoyhtiö tulee hakemaan kyseisen
merkinnän poistamista rekisteristä.

Aspocompin liiketoiminta
Aspocomp myy ja valmistaa piirilevyjä sekä tarjoaa piirilevyihin liittyviä suunnittelu- ja
logistiikkapalveluja. Aspocompin omat valmistusyksiköt Oulussa ja Teuvalla
muodostavat liiketoiminnan ytimen. Molemmissa yksiköissä keskitytään prototyyppi- ja
pikatoimituksiin sekä uusien piirilevyteknologioiden tuotteistamiseen yhteistyössä
asiakkaiden tuotesuunnittelun kanssa. Lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen
piirilevyjen volyymivälityspalvelua lisäarvopalveluineen.
Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, teollisuus- ja
autoelektroniikka sekä terveydenhuollon järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat
yritykset.
Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja
erikoismateriaalipiirilevyjä. Se pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin myös rakenteeltaan
monimutkaisten piirilevyjen osalta. Aspocompin HDI tuotekehitys ja tuotteistaminen on
keskitetty Ouluun. Lisäksi Oulussa kehitetään piirilevyjen lämmönhallintaan liittyviä
teknologioita.
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Teuvan tehdas valmistaa kaksi-, monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä. Myös sen
tuotanto on erikoistunut lyhyisiin sarjoihin ja pikatoimituksiin. Teuvalla kehitetään ja
tuotteistetaan uusia materiaali- ja rakenneratkaisuja standardi (ei HDI)
monikerrosteknologiaan perustuen. Lämmönhallinta piirilevyllä on kehitysalueena myös
Teuvalla.
Elektroniikan toimitusketjuissa tapahtuu aika ajoin häiriötilanteita, jotka aiheuttavat
äkillisiä volyymitarpeita. Syynä voi olla häiriö itse piirilevyjen volyymitoimituksissa
ylikysynnän, onnettomuuden, luonnonmullistuksen tai lomakauden takia. Toisaalta
häiriö minkä tahansa piirilevylle ladottavan komponentin toimituksissa saattaa
aiheuttaa muutoksen piirilevyssä.
Muutoksesta aiheutuvan äkillisen tarpeen
tyydyttäminen on hankalaa ja kustannustehotonta pitkiä sarjoja valmistavalle
volyymitoimittajalle. Edellä mainituissa tilanteissa Aspocompin tehtaat pystyvät
hetkellisesti paikkaamaan äkillisesti syntynyttä volyymitarvetta.
Oman valmistuksen lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen piirilevyjen välityspalveluja.
Palvelu sisältää sopivimman volyymivalmistajan valinnan, tuotteen teknisen tiedon
välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut. Välityspalvelu täydentää
Aspocompin omaa valmistuspalvelua siten, että asiakas voi halutessaan ostaa
piirilevynsä koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta kustannustehokkaasti.
Aspocompin
oman
valmistuksen
kautta
jatkuvasti
päivittyvä
kokemus
piirilevyteknologioista takaa asiakkaille parhaan tietämyksen ja palvelun.

Tulevaisuuden näkymät
Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa
koko vuoden liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuonna 2012 liikevaihdon
arvioidaan Teuvan liiketoiminnan hankinnan myötä kasvavan selvästi. Liikevoiton
odotetaan muodostuvan toimialaan nähden hyväksi, mutta jäävän merkittävästi
alhaisemmaksi kuin vuonna 2011.

Arvio lähiajan liiketoiminnan riskeistä
Oikeudenkäynnit
Vuonna 2007 Ranskan korkein oikeus velvoitti yhtiön maksamaan Aspocomp S.A.S:n
388 entiselle työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Yhtiö suoritti
maksun vuonna 2007.
Tammikuussa 2009 Ranskan Evreuxin työtuomioistuin antoi päätöksen, jossa se
velvoitti yhtiön maksamaan 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 530
tuhatta euroa korkoineen. Yhtiö valitti tuomiosta, mutta Rouenin valitustuomioistuin
vahvisti päätöksen toukokuussa 2010. Maksua ei ole suoritettu, mutta sitä koskeva
varaus on tehty vuoden 2007 tilinpäätökseen.
Lokakuussa 2010 kuusi entistä työntekijää haki aiemmin keskeyttäneensä kanteen
jatkamista. Lisäksi nostettiin yksi uusi kanne. Kanteet tulivat käsittelyyn toukokuussa
2011. Marraskuussa 2011 yhtiön tietoon saatetun päätöksen mukaan Aspocomp
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velvoitettiin korvaamaan noin 130 tuhatta euroa edellä mainituille seitsemälle (6+1)
Aspocomp S.A.S:n entiselle työntekijälle. Aspocomp valittaa tuomiosta.
Edellä mainituilla korvauksilla ja kanteilla ei ollut tulosvaikutusta kuluvalla tilikaudella,
koska yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän kuluvarauksen. Mikäli tuomiot
jäävät voimaan ja niihin liittyvät korvausvaatimukset toimeenpannaan, niiden
rahavirtavaikutus tulee olemaan noin 0,7 miljoonaa euroa.
Riskinä on lisäksi, että jäljellä olevat noin 90 työntekijää nostavat kanteen. Kesäkuussa
2008 voimaan tulleen lain mukaan kanneaika vanhenee viidessä vuodessa
lainvoimaantulosta lukien.
Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa,
merkittävät muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön
liiketoimintaan. Pitkittynyt laskusuhdanne lisää kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden
valmistussarjojen osalta. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä lisää pikatoimitustarpeita ja
vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien keskittyessä optimoimaan
kapasiteetin käyttöasteitaan. Mikäli vuonna 2011 alkanut laskusuhdanne pitkittyy,
Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.
Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Eurooppaa
ravisteleva velkakriisi heikentää Aspocompin asiakkaiden toimintakykyä tai aiheuttaa
tuotekehitystoiminnan siirtymistä Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi
heiketä merkittävästi.
Maksuvalmius- ja rahoitusriski
Aspocompin maksuvalmius perustuu kassavaroihin, liiketoiminnan tuottamaan
kassavirtaan ja ulkopuoliseen rahoitukseen. Viime vuosien taloudellisten vaikeuksiensa
johdosta yhtiöllä saattaa olla vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta vastaavassa
laajuudessa ja vastaavilla ehdoilla kuin sen taloudellinen tilanne mahdollistaisi. Lisäksi
20.5.2011 allekirjoitetusta rahoitussopimuksesta johtuen yhtiön mahdollisuudet
hankkia rahoitussopimuksen ulkopuolista rahoitusta ilman rahoittajapankin etukäteistä
suostumusta on rajoitettu yhteensä 0,2 miljoonaan euroon. Yhtiön maksettavaksi
velvoitetut vahingonkorvaukset vaikuttavat realisoituessaan haitallisesti yhtiön
maksuvalmiuteen (katso ”Oikeudenkäynnit” edellä).
Mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta liiketoiminnastaan, ulkopuolisilta rahoittajilta tai
muilla rahoitustavoilla, yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi, millä puolestaan voi olla
olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen.

Taloudellisten tiedotteiden julkistaminen
Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2012 taloudellisen tiedon seuraavasti:



Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu:

torstaina 26.7.2012
torstaina 18.10.2012

Osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuina päivinä.
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Aspocompin pääkonttori muuttaa
Aspocompin pääkonttori muuttaa uusiin tiloihin 27.4.2012, uusi osoite on Keilaranta 1,
02150 Espoo. Uusi puhelinnumero on 020 775 6860 ja uusi faksinumero on 020 775
6868. Sähköpostiosoitteet pysyvät ennallaan.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernin emoyhtiö
Aspocomp Group Oyj. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin.
Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34
(Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011, kuitenkin siten, että yhtiö on
ottanut 1.1.2012 alkaen käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit:



IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS 12 (muutos), Laskennalliset verot

Edellä mainittujen standardien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta
katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.
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Laaja tuloslaskelma
1 000 €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Aine- ja tarvikekulut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot ja arvonalentumiset

1-3/12
6 380 100 %
23
0%
-2 223 -35 %
-1 961 -31 %
-1 425 -22 %
-351
-6 %

1-3/11
4 921 100 %
1
0%
-1 566 -32 %
-1 554 -32 %
-1 034 -21 %
-327
-7 %

Muutos
30 %
2206 %
42 %
26 %
38 %
7%

1-12/11
23 613
25
-7 327
-6 298
-4 643
-1 270

100 %
0%
-31 %
-27 %
-20 %
-5 %

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot

443
5
447
-1

7%
0%
7%
0%

442
-307
135
-3

9%
-6 %
3%
0%

0%
-101 %
-231 %
-83 %

4 102
3 144
7 246
-3

17 %
13 %
31 %
0%

Katsauskauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Vaihtovelkakirjojen takaisinlunastus
Muuntoerot
Katsauskauden laaja tulos

447
0
0
0
447

7%
0%
0%
0%
7%

133
0
1
133

3%
0%
0%
0%
3%

-236 %
-100 %
-236 %

7 243
0
-680
1
6 563

31 %
0%
-3 %
0%
28 %

0
447

0%
7%

76
56

2%
1%

-100 %
-699 %

0
7 243

0%
31 %

0
447

0%
7%

76
57

2%
1%

-100 %
-684 %

0
6 563

0%
28 %

17 %
17 %

1,23
1,23

Katsauskauden voiton
jakautuminen
Määräysvallattomille omistajille
Emoyrityksen omistajille
Katsauskauden laajan tuloksen
jakautuminen
Määräysvallattomille omistajille
Emoyrityksen omistajille
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton
Laimennettu

0,07 euroa
0,07 euroa

0,06 euroa
0,06 euroa
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Tase
1 000 €

3/12

3/11

Muutos

12/11

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Myytävissä olevat sijoitukset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

3 000
3 656
15
0
6 671

3 000
3 425
16
16 698
23 139

0%
7%
-6 %
-100 %
-71 %

3 000
3 502
16
0
6 517

2 772
5 201
2 625
10 598

2 162
4 485
3 857
10 505

28 %
16 %
-32 %
1%

2 264
4 734
2 874
9 872

Varat yhteensä

17 270

33 644

-49 %

16 390

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Omat osakkeet -rahasto
Käyttörahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Määräysvallattomat omistajat
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Varaukset
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Osto- ja muut velat
Velat yhteensä

1 000 20 082
0 27 918
0
-758
0 45 989
3 873 23 885
6 017 -114 224
10 891
2 891
0
835
10 891
3 726
594 20 640
213
215
436
1 503
5 136
7 559
6 379 29 918

-95 %
-100 %
100 %
-100 %
-84 %
105 %
277 %
-100 %
192 %
-97 %
-1 %
-71 %
-32 %
-79 %

1 000
0
-510
0
3 528
6 080
10 098
0
10 098
674
188
479
4 951
6 292

Omapääoma ja velat yhteensä

17 270

-49 %

16 390

33 644
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Oman pääoman muutoslaskelma

Oma pääoma 31.3.2012

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

3 528 -510

6

Yhteensä

Omat
osakkeet
Muuntoerot
Kertyneet
voittovarat

Muut
rahastot

Ylikurssirahasto

1 000 €
Oma pääoma 1.1.2012
Laaja tulos
Katsauskauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot
Laaja tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden luovutus
Liiketoimet omistajien kanssa

Osakepääoma

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

6 074 10 098
447

447

Määräysvallatto-mat
omistajat
Oma
pääoma
yhteensä

Tammi-maaliskuu 2012

0 10 098
447

0

0
0

447

0
448

346 510
346 510

0

-510
-510

346
346

346
346

6 011 10 891

0 10 891

0

3 873

0

7

0

0
448

1 000 €
Oma pääoma 1.1.2011
20 082 27 918 69 874 -758
Katsauskauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot
Oma pääoma 31.3.2011

20 082 27 918 69 874 -758

6 -114 287
1
56

Yhteensä

Omat
osakkeet
Muuntoerot
Kertyneet
voittovarat

Muut
rahastot

Ylikurssirahasto

Osakepääoma

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

2 835
57

Määräysvallatto-mat
omistajat
Oma
pääoma
yhteensä

Tammi-maaliskuu 2011

758
76

3 593
133
0

6 -114 230

2 892

835

3 726
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Rahavirtalaskelma
1 000 €
Katsauskauden tulos
Oikaisut
Käyttöpääoman muutos
Saadut korot ja osingot
Maksetut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investoinnit
Käyttöomaisuusmyynnit
Investointien rahavirta
Lainojen lyhennykset
Lainojen nostot
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskumenot
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutokset
Rahavarat katsauskauden lopussa

1-3/12
447
347
-715
24
-14
-1
90
-213
1
-213
-127
0
0
-127
-249
2 874
0

1-3/11
132
637
-1 456
7
-16
-3
-698
-113
0
-113
-43
0
0
-43
-854
4 712
0

1-12/11
7 243
-1 853
-1 289
38
-161
-3
3 975
-1 186
14 539
13 353
-20 088
1 000
-78
-19 166
-1 837
4 712
0

2 625

3 857

2 874

Osavuosikatsauksen liitetiedot
Hankitut liiketoiminnot
Alla olevassa taulukossa on esitetty tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista
yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat
hankintapäivän käypään arvoon.
Aspocomp Oulu Oy osti 2.1.2012 Cibo-Print Oy:n Teuvan tehtaan liiketoiminnan
sisältäen yhtiön piirilevyjen välitystoiminnan. Kaupan mukana siirtyi koneita, kalustoa ja
vaihto-omaisuutta.
Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivänä olivat
seuraavat:
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1 000 €
1-3/12
Hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot
Aineelliset hyödykkeet
305
Vaihto-omaisuus
561
Varat yhteensä
866
Korolliset velat
37
Muut velat
278
Velat yhteensä
315
Nettovarat
551
Hankintameno
Rahana maksettu kauppahinta
Omina osakkeina maksettu kauppahinta
Rahavirtavaikutus

551
197
354
-197

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen hankinnan liikevaihto oli 1 083 tuhatta euroa
ja tulosvaikutus -67 tuhatta euroa. Hankintaan liittyi 42 tuhannen euron järjestelykulut
vuonna 2011.
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Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut
Oma pääoma / osake, €
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €
Osakekohtainen tulos, laimennettu, €

3/12
3/11
1,72
0,06
63,1 % 11,1 %
-14,6 % 490,8 %
0,07
0,06
0,07
0,06

Laskentakaavat ja määritelmät
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma/osake, € =
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % =
x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Korolliset nettorahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste, % =
x 100
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
Tulos/osake (EPS), € =
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Käyttökate =

Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Vastuusitoumukset
1 000 €

3/12

3/11

12/11

Velan vakuudeksi
pantatut osakkeet
pantatut lainasaamiset
Yrityskiinnitykset
Käyttöleasingvastuut
Muut vastuut

0
0
4 000
715
30

5 514
16 697
0
670
100

0
0
4 000
715
30

Yhteensä

4 745

22 981

4 745

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 26.4.2012
Aspocomp Group Oyj:n hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860,
sami.holopainen(at)aspocomp.com.
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Aspocomp – Tuotesuunnittelun joustavuutta
Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita
käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa, autoissa ja
erilaisissa teollisuussovelluksissa.
www.aspocomp.com
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat,
jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki
tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden
tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä
tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai
lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät
käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet;
valuuttakurssimuutokset;
lisäykset
ja
muutokset
piirilevyteollisuuden
tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää
investointiohjelmansa.

