ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017
Tunnusluvut 10-12/2017 lyhyesti
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Liiketulos
% liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos

10-12/2017
6,2 M€
0,6 M€
0,3 M€
5,6 %
0,12 €

10-12/2016
6,6 M€
1,1 M€
0,8 M€
12,4 %
0,19 €

Muutos *
-0,4 M€
-0,5 M€
-0,5 M€
-6,8 %-yks.
-0,07 €

1-12/2017
23,0 M€
1,8 M€
0,8 M€
3,3 %
0,18 €
0,8 M€
68,9 %
2,5 M€
0,07 €

1-12/2016
21,6 M€
1,8 M€
0,7 M€
3,2 %
0,16 €
0,1 M€
67,7 %
2,4 M€
0,00 €

Muutos *
1,3 M€
0,1 M€
0,1 M€
0,1 %-yks.
0,02 €
0,7 M€
1,2 %-yks.
0,2 M€
0,07 €

Tunnusluvut 2017 lyhyesti
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Liiketulos
% liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos
Liiketoiminnan rahavirta
Omavaraisuusaste
Tilauskanta kauden lopussa
Osinkoa/osake **

* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.
** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketuloksen paranevan
vuodesta 2017. Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8
miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
”Hyvä kehitys jatkui vuonna 2017, vaikka jäimmekin hieman tavoitellusta noin 10 prosentin
kasvusta. Strategian keskeisimmässä tavoitteessa, liiketoiminnan hajauttamisessa, olemme
onnistuneet erittäin hyvin. Liikevaihtomme ja tuloksentekokykymme ei ole enää täysin
riippuvainen yksittäisten asiakkuuksien tai asiakassegmenttien vedosta. Olemme
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laajentuneet usealle asiakassegmentille sekä kasvattaneet myyntiä ja aktiviteettia KeskiEuroopassa, erityisesti Saksassa ja Iso-Britanniassa. Yleinen talouden elpyminen ja
investointien käynnistyminen näkyi erityisesti teollisuuselektroniikan asiakkuuksissa, joissa
kasvu oli voimakkainta. Vahvaa kehitystä oli viime vuonna myös turvallisuus- ja
puolustuselektroniikka
asiakassegmentin
myynnissä.
Aspocompin
uusimmalla
asiakassegmentillä,
puolijohdekomponenttien
testaus,
lähes
kolminkertaistimme
myyntimme.
Vuoden viimeisen neljänneksen myynti oli vuoden korkein 6,2 miljoonaa euroa (6,6
miljoonaa euroa 10-12/2016), mutta jäi selvästi vertailukauden korkeasta myynnistä. Koko
vuoden myynti oli 23,0 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa 1-12/2016) ja kasvoi 6,2
prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvua hidasti US dollarin heikkeneminen, jonka
negatiivinen vaikutus oli noin 0,17 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi hieman ja oli vuoden
lopussa 2,5 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa 12/2016).
Vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuus jäi jälkeen poikkeuksellisen vahvasta
vertailukaudesta. Loka- joulukuun liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa 1012/2016). Kokovuoden liiketulos kasvoi 10 prosenttia ja oli 0,8 miljoonaa euroa (0.7
miljoonaa euroa 1-12/2016). Liikevoittomarginaali parani vain hieman, 3,3 prosenttia (3,2
prosenttia 1-12/2016). Rahavirta vahvistui merkittävästi edellisvuodesta ollen 0,8 miljoonaa
euroa (0,1 miljoonaa euroa 1-12/2016).
Joulukuussa julkaistulla 10 miljoonan euron investointihankkeella omaan tuotantoon Oulussa
sekä ulkoistetulla Aasian volyymivalmistuspalvelulla Aspocomp arvioi
kasvavansa
markkinoita selkeästi nopeammin, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Aspocompin kasvun
kulmakiviä ovat muun muassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja viranomaisverkot,
autoteollisuuden
elektroniikkamurros,
puolijohdekomponenttien
testausvaatimusten
kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Loka-joulukuu 2017
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa, 6 prosenttia vähemmän
kuin loka-joulukuussa 2016.
Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 49 prosenttia (62 % 10-12/2016).
Maantieteellisesti liikevaihdosta 95 prosenttia kertyi Euroopasta (97 %), 2 prosenttia Aasiasta
(3 %) ja 3 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %).
Liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,8 M€ 10-12/2016). Neljännen vuosineljänneksen
liiketulos oli 6 prosenttia liikevaihdosta.
Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 10-12/2016) ja osakekohtainen tulos
0,12 euroa (0,19 €).
Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 2,5 miljoonaa euroa (2,4 M€ 12/2016) eli noin 0,1
miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tilivuosi 2017
Katsauskauden liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa (21,6 M€ 1-12/2016), 6 prosenttia
enemmän kuin tammi-joulukuussa 2016. Liikevaihdon kasvu jäi odotetusta noin 10 prosentin
kasvusta johtuen Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä sekä merkittävän asiakasprojektin
viivästymisestä joulukuussa 2017. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli 0,17 miljoonan
euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.
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Vahvin kasvu viime vuonna kohdistui teollisuuselektroniikan tuotteisiin. Vahvaa myynnin
kehitystä oli myös turvallisuus- ja puolustuselektroniikka sekä puolijohdekomponenttien
testaus -asiakassegmenteillä.
Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 50 prosenttia (53 % 1-12/2016).
Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (93 %), 2 prosenttia Aasiasta
(5 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).
Katsauskauden liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,7 M€ 1-12/2016), kasvaen 0,1 miljoonaa
euroa edellisvuoteen verrattuna. Liiketuloksen paraneminen johtui liikevaihdon kasvusta.
Nettorahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 M€) ja osakekohtainen tulos 0,18 euroa
(0,16 €).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS
Vuoden 2017 investoinnit olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,4 M€ 1-12/2016). Investoinnit
kohdistuivat pääosin Oulun tehtaan kyvykkyyden parantamiseen.
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä
ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä
tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Vuoden 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-12/2016), kasvaen
vertailukaudesta 0,7 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma kasvoi 0,5 miljoonaa euroa
johtuen pääosin myyntisaamisten kasvusta.
Vuoden 2017 rahavirta 1,0 miljoonan euron investointien jälkeen oli -0,1 miljoona euroa (0,2 M€).
Kassavarat kauden lopussa olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3 M€). Korolliset velat olivat 1,5
miljoonaa euroa (1,5 M€ 12/2016). Nettovelkaantumisaste oli 9 prosenttia (12 %).
Korottomat velat olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,6 M€). Konsernin omavaraisuusaste oli
kauden lopussa 69 prosenttia (68 %).
Yhtiöllä on 0,5 miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa
0,2 miljoonaa euroa (0,0 M€). Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli
käytössä 0,0 miljoonaa euroa (0,4 M€).

LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN
Tilikauden 2017 lopussa yhtiöllä oli taseessaan noin 3,5 miljoonan euron laskennallinen
verosaaminen. Laskennallinen verosaatava syntyy pääasiassa hidastetuista verotuspoistoista.

HENKILÖSTÖ
Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 111 henkilöä (106 vuonna 2016).
Henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 113 (108). Heistä työntekijöitä oli 71 (69) ja
toimihenkilöitä 42 (39).

YHTIÖKOKOUS
Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat
valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisillä
pörssitiedotteilla 23.3.2017.
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Varsinainen yhtiökokous 2018 pidetään perjantaina 16.3.2018 klo 10 alkaen. Yhtiön hallitus
kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

TILIKAUDEN 2017 MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT
Aspocomp järjesti 14.3.2017 pääomamarkkinapäivän, jossa yhtiö julkaisi strategiakauden
2017-2020 taloudelliset tavoitteensa. Tavoitteena on, että liikevaihto kasvaa keskimäärin 10
prosenttia vuodessa ja että Aspocompin liikevoitto (EBIT) on yli 7 prosenttia yhtiön
liikevaihdosta
viimeistään
strategiakauden
lopussa.
Aspocomp
päivitti
myös
osinkopolitiikansa. Uuden osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa
osakkeenomistajille osinkoa vuosittain. Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä
tehdessään huomioon tuloskehityksen, yhtiön investointi- ja kehittämistarpeet sekä
maksuvalmiustilanteen. Tavoitteena on jakaa konsernin tilikauden tuloksesta vähintään 1/3
osinkona osakkeenomistajille (pörssitiedote 14.3.2017).
Aspocomp ilmoitti 18.12.2017 investoivansa noin 10 miljoonaa euroa uuteen teknologiaan
Oulun tehtaassaan. Investoinneilla yhtiö vahvistaa asemaansa maailman johtavien
teknologia- ja puolijohdeyhtiöiden kumppanina ottamalla käyttöön lisää kehittynyttä
teknologiaa Oulun tehtaallaan ja kasvattamalla tuotantokapasiteettia. Investoinnit
ajoittuvat vuosille 2018 ja 2019. Investointi rahoitetaan osin liiketoiminnan rahavirralla sekä
osin lainarahoituksella (pörssitiedote 18.12.2017).

OSAKKEET
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2017 oli 6 666 505 kappaletta ja yhtiön
osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet
ovat samanlajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon
yhtiökokouksessa.
23.8.2017 Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja merkitsi 170 000 Aspocompin uutta
osaketta yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti, 2014A -optiolla 40 000 osaketta
ja 2014B -optiolla 130 000 osaketta. Osakkeet merkittiin 19.9.2017 kaupparekisteriin ja
Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen
oli 6 666 505 osaketta.
Pvm.
1.1.2017
23.8.2017
31.12.2017

Tapahtuma
Toteutetut osakeoptiot

Muutos
+170 000

Osakemäärä
6 406 505
170 000
6 666 505

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 3 934 035
kappaletta 1.1.-31.12.2017 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 9 477 226
euroa. Alin kaupantekokurssi oli 1,59 euroa, ylin 3,19 euroa ja keskikurssi 2,41 euroa.
Päätöskurssi 29.12.2017 oli 2,37 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 15,8
miljoonaa euroa.
Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 2 968 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen
osakkeiden osuus osakekannasta oli 4,5 prosenttia.
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ASPOCOMPIN LIIKETOIMINTA
Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee
asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella
Aspocomp
tarjoaa
niihin
liittyviä
suunnitteluja
logistiikkapalveluita
sekä
teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla
tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä
nopealla ja luotettavalla toimituksellaan.
Aspocomp on laajentunut useita toimialoja ja markkina-alueita palvelevaksi yhtiöksi, jonka
asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä
turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja
valmistavat yritykset.
Aspocomp tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman piirilevyjen suunnitteluun ja
valmistukseen liittyviä palveluita yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja ja
osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa
asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan
yhdestä paikasta. Aspocompin palvelut kattavat sopivimman volyymivalmistajan valinnan,
tuotteen teknisen tiedon välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut.
Aspocompin oma valmistusyksikkö Oulussa keskittyy prototyyppi- ja pikatoimituksiin sekä
uusien tuotteiden ja piirilevyteknologioiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen yhdessä
asiakkaiden kanssa. Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerrosja erikoismateriaalipiirilevyjä. Piirilevytehdas pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin
rakenteeltaan monimutkaisten piirilevyjen osalta ja pystyy näin ollen auttamaan
asiakkaistaan hyvinkin monimuotoisissa ja vaativissa tarpeissa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketuloksen paranevan
vuodesta 2017. Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8
miljoonaa euroa.
Aspocompin kasvun kulmakiviä ovat muun muassa uuden sukupolven 5G tietoliikenne- ja
viranomaisverkot,
autoteollisuuden
elektroniikkamurros,
puolijohdekomponenttien
testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen
teollisuudessa.
Aspocompin
liikevaihdosta
merkittävä
osa
muodostuu
pikatoimitusten
ja
tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on
systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko
elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
Riippuvuus isoista asiakkaista
Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu muutamalta
asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset
globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu
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pikatoimitusten
ja
lyhyiden
valmistussarjojen
markkinasuhdanteiden
heiketessä
ja
vaikuttaa
kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

osalta
edelleen

kiihtyi
piirilevyjen
negatiivisesti
sekä

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat
siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä
voi heiketä merkittävästi.

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

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Aspocomp saa noin 1,3 miljoonaa euroa Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa
EU:lta 2014-2020 kehittämisavustusta korkean teknologian investointeihin ja kyvykkyyksien
kehittämiseen (pörssitiedote 22.1.2018). Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristö- eli ELY-keskuksen myöntämä kehittämisavustus liittyy Aspocompin joulukuussa
tiedottamaan 10 miljoonan euron investointiohjelmaan (pörssitiedote 18.12.2017). Tuki
kohdistuu siihen investointiprojektin osaan, jonka tavoite on kehittää ja parantaa
Aspocompin
kykyä
toimittaa
korkean
teknologian
piirilevyjä
vaativien
puolijohdekomponenttien testaamiseen. Investoinnit synnyttävät koko yhtiöön yli 30 uutta
työpaikkaa, joista suurin osa tulee Oulun tehtaalle. Aspocomp saa yhteensä 1 267 500 euroa
tukea laiteinvestointeihin ja teknologian kehittämiseen liittyviin palkkakuluihin 45 490
euroa. Tuet maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella investointien valmistuttua
vuosien 2018 ja 2019 aikana.

HALLITUKSEN

ESITYS

JAKOKELPOISIA

VAROJA

KOSKEVIKSI

TOIMENPITEIKSI

JA

YHTIÖKOKOUS
Tilinpäätöksen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 7 252 301,72 euroa,
josta kertyneet voittovarat ovat 4 490 412,92 euroa.
Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 16.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2018 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
maksetaan 28.3.2018.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia
muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön
taloudellista asemaa.
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN
Aspocompin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
vuodelta 2017 julkaistaan kokonaisuudessaan vuosikertomuksen yhteydessä torstaina
22.2.2018. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 on luettavissa yhtiön
kotisivuilta www.aspocomp.com/hallinto.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN
Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2018 taloudellisen tiedon seuraavasti:




Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu:
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu:

perjantaina 27.4.2018
torstaina 9.8.2018
torstaina 25.10.2018

Osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuina päivinä.
Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.
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Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA
Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Tämä
tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, käyttäen samoja
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuotta
koskevat luvut ovat tilintarkastettuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen
yksittäisten lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä.
IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Aspocompin johdolta arvioiden ja
oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja vieraan pääoman ja
tulojen ja menojen arvoon tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen
tietämykseen katsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Myöhemmin sovellettavat uudet ja muutetut IFRS-standardit
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
IFRS 15:ssä ”Myyntituotot asiakassopimuksista” käsitellään tulouttamista sekä määritetään
periaatteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä esitetään käyttäjien kannalta hyödyllistä tietoa
asiakassopimuksiin perustuvien myyntituottojen luonteesta, määrästä ja epävarmuudesta
sekä myyntituottoihin liittyvistä rahavirroista. Myyntituotto kirjataan, kun asiakas saa
määräysvallan tavaraan tai palveluun ja näin pystyy ohjaamaan sen käyttöä ja saamaan siitä
koituvan hyödyn. Standardi korvaa IAS 18:n ”Tuotot” ja IAS 11:n ”Pitkäaikaishankkeet” sekä
niihin liittyvät tulkinnat. Myyntituottojen kirjaamisessa on sovellettava uutta viisivaiheista
prosessia: yksilöidään asiakassopimukset, yksilöidään erilliset suoitevelvoitteet, määritetään
sopimuksen
mukainen
transaktiohinta,
kohdistetaan
transaktiohinta
erillisille
suoritevelvoitteille, ja kirjataan myyntituotto, kun kukin suoritevelvoite on täytetty.
Standardi tulee voimaan 1.1.2018. Konsernilla ei ole osatuloutusta eikä projektimyyntiä.
Pääosa konsernin myynnistä on normaalia tilaus- toimitustuotemyyntiä, ja nämä
myyntituotot kirjaan toimitusehtokriteerien mukaan samalla tavalla kuin ovat voimassa nyt.
Sen sijaan konsernilla on tiettyjen asiakkaiden kanssa sovittuja kaupintavarastoja, joiden
suoritevelvoitepohjainen tuloutus tulee aikaistamaan tuloksen kertymistä siten, että
myyntituotot kirjataan jo tuotteen saapuessa varastoon. Konserni tulee soveltamaan
standardia 1.1.2018 lähtien, ja se tulee soveltamaan mukautettua takautuvaa menettelyä.
Käyttöönoton vaikutus konsernin avaavan taseen 1.1.2018 omaan pääomaan on 0,1
miljoonaa euroa ja tammi-joulukuun 2017 liikevaihto olisi ollut noin 1,0 miljoonaa euroa
isompi IFRS 15:n mukaan tuloutettuna verrattuna nykyisiin laskentaperiaatteisiin.
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LAAJA TULOSLASKELMA
Loka-joulukuu
1 000 €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Aine- ja tarvikekulut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketulos
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto/tappio ennen veroja
Tuloverot
Katsauskauden voitto/tappio

10-12/2017
6 186 100 %
2
0%
-2 864
-46 %
-1 628
-26 %
-1 085
-18 %
-267
-4 %
344
6%

10-12/2016
Muutos
6 591 100 %
-6 %
17
0%
-91 %
-2 539 -39 %
13 %
-1 651 -25 %
-1 %
-1 302 -20 %
-17 %
-300
-5 %
-11 %
816
12 %
-58 %

-12
332
481
813

0%
5%
8%
13 %

-2
814
413
1 227

0%
12 %
6%
19 %

Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus
Muuntoerot
Muut laajan tuloksen erät
Katsauskauden laaja tulos

0

0%

0

0%

-41
3
-38
775

-1 %
0%
-1 %
13 %

0
-1
-1
1 225

0%
0%
0%
19 %

Osakekohtainen tulos
Laimentamaton
Laimennettu

0,12 euroa
0,12 euroa

0,19 euroa
0,19 euroa

-59 %
-34 %

-37 %

-37 %
-37 %
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Tammi-joulukuu
1 000 €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Aine- ja tarvikekulut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketulos
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto/tappio ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto/tappio
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus
Muuntoerot
Muut laajan tuloksen erät yhteensä
Tilikauden laaja tulos
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton
Laimennettu

1-12/2017
22 955 100 %
24
0%
-10 517
-46 %
-6 294
-27 %
-4 338
-19 %
-1 074
-5 %
756
3%

1-12/2016
Muutos
21 623 100 %
6%
38
0%
-38 %
-9 159 -42 %
15 %
-6 216 -29 %
1%
-4 530 -21 %
-4 %
-1 066
-5 %
1%
690
3%
10 %

-53
703
477
1 180

0%
3%
2%
5%

-68
622
412
1 034

0%
3%
2%
5%

0

0%

0

0%

-41
5
-36
1 144

0%
0%
0%
5%

0
2
2
1 036

0%
0%
0%
5%

0,18 euroa
0,18 euroa

0,16 euroa
0,16 euroa

-22 %
13 %
14 %

10 %

13 %
13 %
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TASE
1 000 €
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Myytävissä olevat sijoitukset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

12/2017

12/2016

Muutos

3 268
2 572
15
3 501
9 356

3 216
2 499
15
3 017
8 747

2%
3%
0%
16 %
7%

2 755
4 920
384
8 059

2 622
4 117
258
6 998

5%
20 %
49 %
15 %

Varat yhteensä

17 415

15 744

11 %

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Työsuhde-etuuksien uudelleen arvostus
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Muut pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Osto- ja muut velat
Velat yhteensä

1 000
4 478
-41
6 570
12 007
1 003
402
21
508
3 473
5 408

1 000
4 255
0
5 384
10 639
819
357
19
693
3 217
5 105

0%
5%
22 %
13 %
22 %
13 %
11 %
-27 %
8%
6%

Oma pääoma ja velat yhteensä

17 415

15 744

11 %
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Oma pääoma 1.1.2017

1 000

4 255

0

-1

Oma
pääoma
yhteensä

Kertyneet
voittovarat

Muuntoerot

Muut
rahastot

Osakepääoma

1 000€

Työsuhdeetuuksien
uudelleenarvostus

Tammi-joulukuu 2017

5 386

10 639

1 180

1 180

Laaja tulos
Katsauskauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Työsuhde-etuuksien uudelleen arvostus

-41

Muuntoerot
Laaja tulos yhteensä

-41
5

0

0

-41

5

5
1 180

1 144

0

223

Liiketoimet omistajien kanssa
Osakepalkitseminen
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Oma pääoma 31.12.2017

223
0

223

0

0

0

223

1 000

4 478

-41

4

6 566

12 007

1 000

4 117

0

-3

4 351

9 465

1 034

1 034

Tammi-joulukuu 2016
Oma pääoma 1.1.2016
Laaja tulos
Katsauskauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot
Laaja tulos yhteensä

2
0

0

0

2

2
1 034

1 036

0

138

Liiketoimet omistajien kanssa
Osakepalkitseminen
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Oma pääoma 31.12.2016

138
0

138

0

0

0

138

1 000

4 255

0

-1

5 386

10 639
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RAHAVIRTALASKELMA
Katsauskauden tulos
Oikaisut
Käyttöpääoman muutos
Saadut korot
Maksetut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investoinnit
Käyttöomaisuusmyynnit
Investointien rahavirta
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Osakemerkinnöistä saadut maksut
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa

1 000 €

1-12/2017
1 180
644
-934
2
-51
-5
836
-962
35
-928
373
-356
201
217
126
258

1-12/2016
1 034
795
-1 658
0
-78
-2
91
-397
20
-377
1 046
-860
89
276
-10
268

Rahavarat katsauskauden lopussa

384

258
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TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
6,2
5,5
5,6
5,7
6,6

Liikevaihto, M€
Käyttökate, M€

0,6

0,4

0,3

0,5

1,1

Liiketulos, M€
% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja, M€

0,3
6%
0,3

0,2
3%
0,1

0,1
1%
0,0

0,2
3%
0,2

0,8
12 %
0,8

5%
0,8
13 %
69 %
9%

3%
0,1
3%
71 %
5%

1%
0,0
1%
70 %
4%

3%
0,2
3%
70 %
6%

12 %
1,2
19 %
68 %
12 %

0,3
5%
113
0,12
1,80

0,3
6%
114
0,02
1,68

0,2
3%
113
0,01
1,67

0,1
3%
106
0,03
1,67

0,2
3%
108
0,19
1,64

% liikevaihdosta
Tilikauden tulos, M€
% liikevaihdosta
Omavaraisuusaste, %
Gearing, %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, M€
% liikevaihdosta
Henkilöstö kauden lopussa
Tulos/osake (EPS), €
Oma pääoma/osake, €

Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa
taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa
määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota.
Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:
Käyttökate

= Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella
Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja.
Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta,
kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Liiketulos

= IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.

Tulos ennen veroja

= IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja

Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.

Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot

x 100

Gearing, %

Korolliset nettorahoitusvelat
Oma pääoma

x 100

=

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja
rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista
liikkumavaraa.
Investoinnit

= Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä

Tilauskanta

= Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus

Liiketoiminnan
rahavirta

=

Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut
+- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot
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VASTUUSITOUMUKSET
1 000 €
Yrityskiinnitykset
Vuokravastuut
Muut vastuut

12/2017
2 000
477
21

12/2016
4 000
466
21

2 498

4 487

Yhteensä

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 15.2.2018
Aspocomp Group Oyj:n hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262,
mikko.montonen(at)aspocomp.com.
Aspocomp on piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys
Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden
asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja
logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen
kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.
Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja
teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen
järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja
valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.
Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen
merkittävistä teknologiakeskittymistä.
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.

