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CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU – KESÄKUU 2014 

 

YHTEENVETO 

 

Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) rakennemuutos jatkuu. Katsauskaudella 

aloitettiin Pekingin tehtaan sulkemiseen tähtäävät toimet. Seuraavassa 

esitettäviin lukuihin sisältyvät 3,2 miljoonan euron alaskirjaukset 

Pekingin tehtaasta ja siellä olevista tuotantokoneista.  

 

Cencorpin liikevaihto katsauskaudella tammi-kesäkuu 2014 oli 4,6 

miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa vuonna 2013). Jatkuvien toimintojen 

liiketulos oli -6,3 miljoonaa euroa (-1,8), kauden tulos -7,0 miljoonaa 

euroa (-2,3), osakekohtainen tulos oli -0,009 euroa (-0,004) ja 

käyttökate oli -2,0 miljoonaa euroa (-0,8).  

 

- Cencorpin rahoitustilanne on edelleen erittäin tiukka. Cencorp on 

siirtymässä cleantech–strategiansa seuraavaan vaiheeseen. Strategian 

mukaisesti ja sen rahoittamiseksi Cencorp on päättänyt myydä strategian 

ulkopuoliset toiminnot eli elektroniikkateollisuuden 

automaatioliiketoiminnan sekä RFID- ja matkapuhelimien joustavan 

elektroniikan valmistusliiketoiminnan muuttuakseen pelkästään puhtaan 

energian ratkaisuja toimittavaksi yhtiöksi. Neuvotteluja em. 

liiketoimintojen myymisestä käydään, mutta ne ovat edelleen kesken.  

 

- Strategiansa mukaisesti, suojatakseen teknologiaansa, keskittämällä 

puhtaaseen energiaan liittyvän tuotekehityksensä ja säästääkseen 

hallinnointikuluissa Cencorp on päättänyt siirtää aurinkosähkömoduuleihin 

liittyvän CBS-tuotantonsa Pekingistä Mikkelin tehtaalleen. Yhtiö tekee  

3,2 miljoonan euron alaskirjauksen Pekingin tehtaasta ja tuotantokoneista 

ja varautuu tehtaan sulkemiseen. 

 

- Cencorpin aurinkosähkömoduuli läpäisi katsauskaudella Fraunhofer 

Institute for Solar Energy Systems’n testiohjelman, mikä mahdollistaa 

Cencorpin aurinkosähkömoduulin sertifioinnin hallinnollisella prosessilla 

kaikilla Cencorpille tärkeillä markkina–alueilla. 

 

 

YLEISTÄ 

 

Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy –konsernia (”Savcor”). Savcor 

-yhtiöt omistivat 30.6.2014 Cencorpista yhteensä 60,8 %.  

 

Katsauskauden tapahtumista löytyy enemmän tietoa pörssitiedotteista, 

jotka on julkaistu Cencorpin internet-sivuilla www.cencorp.com.  

 

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –

standardia. Cencorp on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja 

laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013. Osavuosikatsaus on 

tilintarkastamaton. 
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TALOUDELLINEN KEHITYS 

 

Cencorp raportoi erikseen kolmen eri liiketoimintasegmentin tuloksen. 

Liiketoimintasegmentit ovat: Laser- ja automaatiosovellukset (”LAS”), 

Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (”LCM”) ja Puhtaan 

energian sovellukset (sisältää myös vanhan Erikoiskomponentit 

segmentin)(”CCE”). Konsernin esittämä segmentti-informaatio on 

yhdenmukainen johdon sisäisen raportoinnin ja yhtiön 

organisaatiorakenteen kanssa.  

 

Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2013, jollei 

toisin  mainita. Kiinan Guangzhoun tehtaan ja dekoraatioliiketoiminnan 

lopettamisen myötä Cencorp raportoi siihen liittyvät taloudelliset 

tunnusluvut lopetetuissa toiminnoissa vuoden 2013 vertailuluvuissa. 

 

 

Huhtikuu - kesäkuu 2014  

 

-Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 34,7 prosenttia 2,2 miljoonaan 

euroon (3,4 miljoonaa euroa). 

-Käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). 

-Liiketulos oli -4,6 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa). 

-Konsernin tulos ennen veroja oli -4,9 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa 

euroa). 

-Kauden tulos oli -4,9 miljoona euroa (-1,6 miljoonaa euroa). 

-Osakekohtainen tulos oli -0,006 euroa (-0,003 euroa) ja laimennettu 

osakekohtainen tulos -0,006 euroa (-0,003 euroa).  

 

-Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin (”LAS”) liikevaihto pieneni 

23,2 prosenttia 1,4 miljoonaan euroon (1,8 miljoonaa euroa) ja liiketulos 

oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Segmentin käyttökate oli 

-0,1 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa). 

 

-Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta -segmentin (”LCM”) 

liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon (0,7 miljoonaa 

euroa) ja liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). 

Segmentin käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa).   

 

- Puhtaan energian sovellukset –segmentin (”CCE”) liikevaihto pieneni 

91,0 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (0,9 miljoonaa euroa) johtuen 

Pekingin antennituotannon loppumisesta ja liiketulos oli -4,5 miljoonaa 

euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Segmentin käyttökate oli -0,9 miljoonaa 

euroa (-0,5 miljoonaa euroa). 

 

 

 

Tammikuu - kesäkuu 2014  
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-Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 20,9 prosenttia 4,6 miljoonaan 

euroon (5,9 miljoonaa euroa). 

-Käyttökate oli -2,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). 

-Liiketulos oli -6,3 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). 

-Konsernin tulos ennen veroja oli -7,0 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa 

euroa). 

-Kauden tulos oli -7,0 miljoona euroa (-2,3 miljoonaa euroa). 

-Osakekohtainen tulos oli -0,009 euroa (-0,004 euroa) ja laimennettu 

osakekohtainen tulos -0,009 euroa (-0,004 euroa).  

 

-Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin (”LAS”) liikevaihto pieneni 

3,9 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon (2,6 miljoonaa euroa) ja liiketulos 

oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Segmentin käyttökate oli 

-0,5 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). 

 

-Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta -segmentin (”LCM”) 

liikevaihto pieneni 2,0 prosenttia 1,6 miljoonaan euroon (1,6 miljoonaa 

euroa) ja liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). 

Segmentin käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).   

 

- Puhtaan energian sovellukset –segmentin (”CCE”) liikevaihto pieneni 

63,6 prosenttia 0,7 miljoonaan euroon (1,8 miljoonaa euroa) johtuen 

Pekingin antennituotannon loppumisesta ja liiketulos oli -5,7 miljoonaa 

euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Segmentin käyttökate oli -1,7 miljoonaa 

euroa (-0,3 miljoonaa euroa). 

 

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS 

 

Cencorpin kehitys riippuu jo lähitulevaisuudessa sen puhtaan energian 

sovellukset (CCE) -liiketoiminnan ja erityisesti aurinkosähköön liittyvän 

liiketoiminnan kehityksestä. Tähän liiketoimintaan kohdistuu suuria 

odotuksia. Cencorpilla on käynnissä useita euromäärältään merkittäviä 

neuvotteluja aurinkosähkömoduulitehtaiden tai yksittäisten 

tuotantolinjojen toimittamisesta yhtiön valmistusteknologiasta 

kiinnostuneille tahoille. Nämä neuvottelut ovat vielä kesken.  

 

Cencorp on päättänyt myydä Cleantech-trategiansa ulkopuoliset toiminnot 

eli elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan sekä RFID- ja 

matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnan 

muuttuakseen pelkästään puhtaan energian ratkaisuja toimittavaksi 

yhtiöksi. Yhtiö jatkaa perinteisen automaatioliiketoimintansa (LAS ja 

LCM) virtaviivaistamista sen kannattavuuden parantamiseksi ja 

automaatioyksikköä koskevien yritysjärjestelyjen mahdollistamiseksi, 

joita koskevia neuvotteluja yhtiö käy useamman alan toimijan kanssa. 

Erityisen positiivista katsauskaudella huhti-kesäkuussa on perinteisten 

LAS- ja LCM-liiketoimintojen yhteenlaskettujen käyttökatteiden 

kääntyminen jo matalalla volyymitasolla lievästi positiiviseksi. Tämä 

parantaa omalta osaltaan Cencorpin mahdollisuuksia olla mukana, mikäli 

tuotantoautomaatiotoimialalla tapahtuu konsolidaatiota 

lähitulevaisuudessa.  
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Tilikauden toisella neljänneksellä yhtiö kävi läpi 

yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena päätettiin siirtää valtaosa 

yhtiön LCM-liiketoiminnoista Viroon. Tällä toimenpiteellä yhtiö arvioi 

saavuttavansa merkittäviä säästöjä. Vaikka LCM-liiketoiminta on ollut jo 

alkuvuoden aikana käyttökatetasolla kannattavaa, tulee toiminta jatkossa 

tehostumaan entisestään. Lisäksi uudenlainen organisaatio helpottaa 

uuskonemyynnin ja LCM-liiketoiminnan yhteistyötä parantaen molempien 

organisaatioiden kilpailukykyä.   

 

Cencorpin automaatioliiketoiminnan asiakkaille tarjottava tuotevalikoima 

on juuri uudistunut, eikä välittömiä uuslaitekehityshankkeita ole 

näköpiirissä. Yhtiö suuntaakin nyt valtaosan tuotekehityspanoksestaan 

puhtaan teknologian sovelluksiin sekä automaatiotuoteperheen 

kannattavuutta parantaviin investointeihin.  

 

Cencorpin liiketoimintaan liittyviä riskejä on käsitelty tämän 

osavuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja 

epävarmuustekijät”. 

 

 

KATSAUS SEGMENTEITTÄIN 

 

Katsauskauden huhti – kesäkuun liikevaihto pieneni tilikauden 2013 

vastaavaan ajankohtaan verrattuna 34,7% 2,2 miljoonaan euroon. Käyttökate 

heikentyi -0,8 miljoonaan euroon vuoden takaisesta -0,6 miljoonasta 

eurosta.  

 

 

Puhtaan energian sovellutukset (CCE) 

 

Toisen vuosineljänneksen kuluessa Cencorp jatkoi aiemmin tiedottamansa 

mukaista kannattamattomien tuotteiden alasajoa Pekingin tehtaalla siten, 

että katsauskauden lopussa ei tehtaalta käytännössä enää toimitettu 

lainkaan matkapuhelinten tai RFID-teknologiaan liittyviä komponentteja. 

Yhtiö pyrkiikin nyt aktiivisesti löytämään omistamalleen 

tuotantoteknologialle ostajan, joka voisi hyödyntää sitä omassa 

tuotantoprosessissaan.  

 

Cencorp päätti tehdä Pekingin tehtaaseen kohdistuvan 3,2 miljoonan euron 

alaskirjauksen ja siirtää aurinkosähkömoduuleihin liittyvän CBS-

komponenttituotantonnon Mikkelin tehtaalleen. Puhtaan energian 

toimintojen keskittäminen Suomeen on järkevää, koska sillä saavutetaan 

tehostamis- ja keskittämishyötyja ja säästöjä sekä hallinnossa että 

operatiivisissa kustannuksissa. Cencorpin aurinkosähkömoduulien CBS–

komponenttituotannon automaatioaste on korkea ja tuotantoprosessi on 

erittäin pitkälle automatisoitu, eikä työvoimakustannuksilla ole 

lopputuotteen hintaan suurta vaikutusta.  Erinomainen suomalainen 

insinööriosaaminen mahdollistaa kustannustehokkaan kehitys-, 

projektointi- ja tuotantoprosessin myös Suomessa ja muissa korkeiden 

työvoimakustannusten maissa.  
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Puhtaan energian sovellukset ovat Cencorpin kasvustrategian ydin ja yhtiö  

jatkoi investointejaan siihen strategiansa mukaisesti. Katsauskauden 

puhtaaseen energiaan kohdistuneet bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa 

euroa muiden investointien ollessa 0,1 miljoonaa euroa. Yhtiö odottaa 

saavansa tilikauden 2014 aikana näistä uusista liiketoiminnoista 

merkittävää liikevaihtoa.  

 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä solmittiin merkittävä ja maailman 

ammattilehdistössä paljon huomiota saanut aiesopimus Intian suurimpiin 

kuuluvan moduulivalmistaja Vikram Solarin kanssa. Kaupalliset neuvottelut 

Vikram Solarin kanssa jatkuvat edelleen, minkä lisäksi osapuolet 

testaavat yhteistyössä Cencorpin CBS -aurinkosähkömoduuleita. Yhtiö 

tiedottaa erikseen, kun sopimuksen toteutuksessa Vikramin kanssa edetään 

seuraavaan vaiheeseen. 

 

Cencorp on toimittanut katsauskauden aikana useita pieniä  

aurinkosähkömoduulijärjestelmiä Suomeen. Yhtiö neuvottelee parhaillaan 

aurinkosähkömoduulitehtaiden tai yksittäisten tuotantolinjojen 

toimittamisesta usean Cencorpin valmistusteknologiasta kiinnostuneen  

asiakkaan kanssa. Neuvotteluiden kohteena olevien sopimusten arvot 

vaihtelevat noin 4 miljoonan euron ja noin 20 miljoonan euron välillä.  

Cencorpin ensimmäinen, täysin itsekehittämä moduulireseptiikka läpäisi 

katsauskaudella saksalaisen Fraunhofer ISE:n(Institute for Solar Energy 

Systems) vaativan testiohjelman mahdollistaen moduulin sertifioinnin 

kaikilla yhtiön tavoittelemilla myyntialueilla. Cencorpin tai sen 

valmistuspartnerien on tarvittavan hallinnollisen sertifioinnin jälkeen 

mahdollista tarjota moduuliaan myös niihin tarjouskilpailuihin, joissa 

osallistujilta vaaditaan ko. sertifiointia.     

 

 

Laser- ja automaatiosovellutukset (LAS) 

 

Uuskonemyynnin vaikeudet ovat jatkuneet tilikauden toisella 

neljänneksellä. Osittain tämä johtuu alalle tyypillisestä 

kausivaihtelusta ja osittain myös siitä, että useat Cencorpin uudesta 

leveästä erikoiskomponenttien ladontalaitteesta kiinnostuneet asiakkaat 

odottavat ensimmäisen referenssitoimituksen käynnistymistä. Yhtiö uskoo 

ratkaisseensa toimituksien myöhästelyyn liittyneet tekniset haasteet ja 

uskoo luovuttavansa ensimmäiset laitteistonsa käynnissä olevan 

vuosineljänneksen aikana. Mm. tällä erikoiskomponenttien 

ladontalaitteella korvataan vanhenemassa olevia, Cencorpin aiemmin 

toimittamia satoja HiSac-tuoteperheen robotteja, joita asiakkaat edelleen 

käyttävät. Suurin osa näistä koneista tullaan Cencorpin käsityksen mukaan 

uusimaan seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihdon laskusta huolimatta 

LAS-liiketoimintasegmentti onnistui parantamaan kannattavuuttaan 

vuodentakaiseen verrattuna. 

 

 

Life Cycle Management (LCM) 
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LCM -segmentin liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan 

ajanjaksoon verrattuna. Kannattavuus parani myös käyttökatetasolla. 

Erityisen ilahduttavaa oli havaita Cencorpin perinteisten 

liiketoimintojen LAS-ja LCM-yhteenlasketun käyttökatteen nousu 

positiiviseksi ensimmäistä kertaa Savcorin omistusaikana. Tähän ollaan 

päästy useilla kannattavuuden parantamistoimenpiteillä, joita on 

toteutettu määrätietoisesti viimevuosina. Yhtiö tulee lähikuukausina 

panostamaan erityisesti LCM-segmentin liiketoimintojen parantamiseen 

ennen kaikkea lisäämällä uusien palvelujen myyntiä Cencorpin laajalle, 

globaalille asiakaskunnalle.  

 

Cencorpin automaatiolaitteet tunnetaan markkinoilla  luotettavasta 

toiminnastaan ja erittäin pitkästä taloudellisesta käyttöiästään. 

Cencorpin tuotteet toimivat  vahvan rakenteensa ansiosta mekaanisesti 

huomattavasti pidempään kuin niiden ohjelmistot ja 

elektroniikkakomponentit. Tämä tekee Cencorpin valmistamien laitteiden 

modernisoinnin taloudellisesti järkeväksi. Cencorpin asiakkaat voivat 

muuntaa laitteitaan ja pidentää niiden elinikää edullisesti ja siten 

pudottaa ratkaisevasti tuote- ja komponenttikohtaista 

ladontakustannustaan. Juuri tämän kaltaisten muutos- ja 

modernisointipalveluiden myyntiin Cencorp uskoo LCM-

liiketoimintasegmentin kasvun jatkossa perustuvan.  

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

Cencorp toimii elektroniikkateollisuuden ja puhtaan energian 

sovellusaloilla. 

 

Cencorp-konsernin toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Yhtälailla 

yhtiön perinteiset elektroniikkaa valmistavat asiakkaat kuin uudet 

puhtaan energian asiakkaatkin ovat yhtiöitä, jotka toimittavat 

tuotteitaan maailmanlaajuisesti.  

 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

 

Cencorpin LAS–segmentin lyhyen ja keskipitkän aikavälin näkymät eivät ole 

muuttuneet katsauskauden aikana.  Useat Cencorpin perinteisistä 

asiakkaista ovat osoittaneet kiinnostuksensa Cencorpin uusia tuotteita 

kohtaan. Siitä huolimatta toisen vuosineljänneksen uuskonemyynti jäi 

selvästi odotuksista. Yhtiö uskoo kuitenkin myynnin piristyvän tilikauden 

loppua kohti. 

 

Cencorpin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä julkaisemat uudet 

teollisuusautomaatiotuotteet luovat yhtiön pitkäaikaisille asiakkaille 

hyvän mahdollisuuden uudistaa 2000-luvun alussa hankkimiaan 

automaatiojärjestelmiä viimeisimmän teknologian vaatimusten mukaisiksi. 

Yhtiö uskoo olevansa mukana uudistamassa merkittävää osaa näistä 

järjestelmistä seuraavan viiden vuoden aikana, mikäli asiakkaat 

aloittavat laiteinvestointinsa Cencorpin oletusten mukaisesti. 

Elinkaarensa päättymistä lähestyvien automaatiojärjestelmien 
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uudistamiseen liittyvän potentiaalin maksimaalinen hyödyntäminen tulee 

olemaan LAS-segmentin seuraavien vuosien kasvun veturi. 

 

LCM-liiketoimintayksikkö alkoi vihdoin, tilikauden toisella 

neljänneksellä näyttää kasvun merkkejä. Kustannusten edelleen laskiessa 

pienikin liikevaihdon kasvu parantaa kannattavuutta merkittävästi. LCM-

liiketoimintayksikkö pyrkii jatkossa entistäkin aktiivisemmin tarjoamaan 

käytettyjen automaatiolaitteiden uudelleensijoitus- ja muita 

elinkaaripalveluita, joista se on jo saanut hyviä kokemuksia  

Yhdysvaltojen markkinoilla. LCM-liiketoiminta tulee olemaan jatkossa 

perinteisen elektroniikka-automaation kannattavuuden kulmakivi.   

 

Cencorpin suurimmat kasvuodotukset kohdistuvat CCE-

liiketoimintasegmenttiin. Cencorpin merkittävimmät tuote- ja 

palvelukokonaisuudet on tarkoitettu palvelemaan PV (photovoltaic)-

aurinkosähkömarkkinoita. Cencorpin reseptiikalla ja 

tuotantoautomaatiolaitteilla pystytään valmistamaan edistyksellisiä 

taustavirtajohteeseen perustuvia aurinkosähkömoduuleita.  

 

Yleinen markkinailmapiiri aurinkosähköinvestoinneissa parantui 

merkittävästi vuoden 2013 lopulla. Sama kehitys on jatkunut vuoden 2014 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  Monet jo asemansa vakiinnuttaneet 

aurinkomoduulien valmistajat ovat alkaneet suunnitella uusia 

kapasiteetti-investointeja osin tuotantonsa lisäämiseksi ja osin 

korvaamaan vanhentuvaa H-tyypin aurinkosähkömoduulien 

valmistuskapasiteettia.  Merkit kiinnostuksen heräämiseen aurinkoenergian 

käyttöön Suomessa sekä yksityisessä kysynnässä että poliittisessa 

päätöksenteossa ovat tulleet esiin selkeästi alkuvuoden aikana. Cencorp 

on pyrkinyt omalta osaltaan aktiivisesti vaikuttamaan 

keskustelunavauksiin ja antamaan näkemyksensä siitä, mihin suuntaan 

päätöksentekoa tulisi viedä.   

 

Maailmanlaajuisesti alalle on syntymässä lukuisia uusia paikallisia 

valmistajia, joiden kiinnostus viimeisintä valmistusautomaatiota ja 

moduulireseptiikkaa kohtaan kasvaa. Cencorp  keskustelee aktiivisesti 

teknologian toimitussopimuksista tällaisten uusien toimijoiden kanssa. 

Cencorpin konseptia vastaavaa kokonaistarjontaa ei ole tällä hetkellä 

yhtiön tietojen mukaan saatavilla avaimet käteen -periaatteella missään 

maailmalla. Cencorpin teknologia on jo nyt valmis vastaamaan kasvavaan 

kysyntään, mikäli yhtiön rahoitusjärjestelyt onnistuvat. 

 

Cencorpin aurinkosähkömoduulien koetuotantolaitoksen ensimmäinen vaihe on 

käynnistynyt Mikkelissä. Ensimmäiset kaupalliset moduulien koetoimitukset 

on toimitettu. Cencorp on lisäksi alkanut tarjota, aluksi lähinnä 

Suomessa, omilla moduuleillaan varustettuja, avaimet käteen toimitettavia 

aurinkosähkövoimaloita. Yhtiö solmi toukokuussa 2014 sopimuksen Etelä-

Savon Energian (ESE) kanssa noin 50 Kwp:n kokoisen aurinkosähkövoimalan 

toimituksesta. Nämä pienvoimalatoimitukset eivät normaalioloissa ylitä 

Cencorpin 0,4 miljoonan euron tiedotusrajaa, joten yhtiö tiedottaa 

jatkossa ainoastaan tämän rajan ylittävistä tai muuten strategisesti 

tärkeistä sopimuksista.  
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Yhtiö korostaa  tulevaisuuden strategiansa perustuvan ennen kaikkea 

aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimituksiin valtaosin 

kansainvälisille markkinoille. Yhtiön kiinnostavimpia markkina–alueita 

lähivuosina tulevat olemaan monet kehittyvät markkinat. Neuvotteluja 

teknologian toimittamisesta käydään tällä hetkellä Intiaan, Kiinaan, 

Brasiliaan, Dominikaaniseen tasavaltaan sekä useisiin Afrikan maihin. 

Lisäksi neuvotteluja käydään monien kehittyneissä teollisuusmaissa, mm. 

Japanissa, toimivien yritysten kanssa. 

 

Cencorp on kehittänyt täysautomaattista CBS-aurinkosähkömoduulien 

tuotantoteknologiaa noin kahden vuoden ajan. Teknologia on esitelty lähes 

kaikille merkittäville aurinkomoduulivalmistajille. Teknologiaan 

liittyviä  innovaatioita on suojattu jättämällä useita 

patenttihakemuksia. Markkinoilla on toistaiseksi rajallinen määrä 

kilpailijoita ja asiakaspalaute Cencorpin tuotantoteknologiasta on ollut 

positiivista. Cencorpin tuotantoteknologian erityispiirteitä ovat sen 

korkea automaatioaste, helppokäyttöisyys ja pieni tilantarve. 

Aurinkomoduulien tuotantoteknologian käyttöönotto nollatilanteesta 

toimintaansa aloittavalle taholle vaatii noin 6 – 15 miljoonan euron 

alkuinvestoinnin infrastruktuurin tasosta ja kapasiteettitarpeesta 

riippuen. 

 

Toteutuessaan yhtiön Cleantech–strategia tulee merkittävästi muuttamaan 

yhtiön kustannusrakennetta ja lähivuosien tavoitteita. Yhtiö ei voi 

arvioida liiketoiminnan painopisteen muuttumisen vaikutuksia yhtiön 

markkinaohjeistukseen uuden strategian murrosvaiheen ollessa kesken. 

Tästä johtuen yhtiö on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa 

toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan. Murrosvaiheen 

ollessa vielä kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta myöskään 

vuodelle 2014. 

 

Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi 

riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema 

globaaleilla aurinkosähkömarkkinoilla sekä yhtiön lyhyen ja pitkän 

aikavälin rahoituksesta. Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen 

järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai 

riittävän nopeasti kykenisi realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan 

velkojaan turvatakseen liiketoiminnan jatkuvuuden. Riskejä on käsitelty 

tarkemmin tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja 

epävarmuustekijät.” 

 

 

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET TOIMITUSJOHTAJALLE 

 

Cencorpin hallitus julkisti pitkän aikavälin taloudelliset ja muut 

tavoitteet toimitusjohtajalle 21.8.2012 seuraavasti: 

 

- Murrosvaiheen huolellinen, mutta nopea läpivienti Cencorpin 

muuttamiseksi pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja 

erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä puhtaan energian sovelluksia 
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(”Cleantech”) kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. Tavoitteena on vahva 

asema eri markkina-alueilla paikallisesti valmistettujen, 

korkealaatuisten ja valmistuksessa automaatiota ja lasertekniikkaa 

hyödyntävien aurinkosähkömoduulien ja erityisesti 

aurinkosähkömoduulitehtaiden toimittajana. 

 

- Cencorpin tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja 

kannattavuuden avulla. Cencorp keskittyy kasvuun Cleantech -

liiketoiminnassa, jossa sillä on tuoteratkaisunsa ansiosta hyvät 

mahdollisuudet saavuttaa vahva globaali asema ja kasvaa nopeasti. 

 

- Laser- ja automaatioliiketoiminnassa keskitytään laitteiden 

elinkaarihallintaan ja siinä tavoitellaan vahvaa palveluliiketoiminnan 

kasvua. 

 

- Cencorp tavoittelee pitkällä aikavälillä merkittävää liikevaihdon 

kasvua siten, että sen tavoitteena on yli 200 miljoonan euron liikevaihto 

vuodelle 2016, edellyttäen, että riittävä pääoma on yhtiöllä 

käytettävissä kasvun tullessa pääasiallisesti Cleantech -liiketoiminnasta 

ja erityisesti aurinkosähkö- sekä polttokennoihin liittyvistä 

sovellutuksista. 

 

Cencorp on arvioinut kriittisesti mahdollisuuksiaan saavuttaa 

toimitusjohtajalle asetettu 200 miljoonan euron liikevaihtotavoite vuoden 

2016 loppuun mennessä. Toimitusjohtajan mukaan tavoite on erittäin 

haastava, mutta hän uskoo vahvasti sen olevan saavutettavissa, mikäli 

Cencorp onnistuu saamaan sopimuksen vähintään yhdestä normaalikokoisesta 

aurinkosähkömoduulitehtaan toimituksesta tilikauden 2014 aikana ja 

kolmesta seuraavasta tilikauden 2015 aikana sekä Cencorpin partnereiden 

sitoutuessa Cencorpin reseptiikkaan ja sitä kautta 

komponenttitoimituksiin.  

 

Toimitusjohtajalle asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy 

merkittäviä riskejä eikä pitkän aikavälin tavoite ole yhtiön 

markkinaohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja 

teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta, 

saavuttaako toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai 

osittain arvioidussa aikataulussa. Riskit toimitusjohtajan tavoitteiden 

saavuttamisesta esitetyssä aikataulussa kasvavat, mikäli Cencorpin 

strategiamuutos viivästyy. Mikäli Cencorp ei onnistu saamaan sopimusta 

vähintään yhdestä normaalikokoisesta aurinkosähkömoduulitehtaan 

toimituksesta tilikauden 2014 aikana joutuu yhtiö vuoden 2014 toisen 

vuosipuoliskon aikana arvioimaan uudelleen toimitusjohtajalle asetetut 

tavoitteet ja niiden aikataulun.  

 

 

RAHOITUS  

 

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi-kesäkuussa -2,0 

miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat 
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katsauskauden lopussa 1,1 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Yhtiön 

nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). 

 

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -26,0 prosenttia (16,8 %) ja 

osakekohtainen oma pääoma oli -0,004 euroa (0,01 euroa). Omavaraisuusaste 

pääomalainat mukaanlukien oli -3,9 prosenttia (37,7 %). Katsauskauden 

päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa 

euroa) ja käyttämättömien vientilimiittiluoton ja pankkitakauslimiitin 

määrä oli 0,8 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). 

 

Cencorpin hallitus päätti 9.12.2013 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 

4.12.2013 antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa yhtiö 

tarjosi osakkeenomistajien ja yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2010, 

I/2012 ja I/2013 haltijoiden merkittäväksi enintään 508.151.045 Yhtiön 

uutta osaketta. Osakeannin merkintäaika päättyi 24.1.2014.  

 

Osakeannin tuloksen mukaan Osakeannin merkintöjen kokonaismäärä oli 

627.064.325 osaketta, joka vastasi 123 prosenttia osakeannissa 

tarjotuista 508.151.045 osakkeesta. Ylimerkinnän johdosta yhtiön hallitus 

joutui leikkaamaan osan toissijaisen merkintäoikeuden perusteella 

tehdyistä merkinnöistä osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeantiin 

osallistui yhteensä 2.413 merkitsijää.  

 

Cencorp keräsi Osakeannilla 4.911.973 euroa uutta omaa pääomaa. 

Merkintähinnasta yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa maksettiin 

kuittaamalla merkintähinta merkitsijöillä Yhtiöltä oleviin korollisiin 

lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Tähän summaan 

sisältyy Savcor Group Oy:n yhteensä noin 2,1 miljoonan euron määräinen 

merkintä. Merkintähinta 4.911.973 euroa kirjattiin kokonaisuudessaan 

yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannilla ei ollut 

vaikutuksia yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan. Uudet osakkeet 

rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.2.2014 ja saatettiin julkisen 

kaupankäynnin kohteeksi pörssissä 5.2.2014.  

 

Cencorp hyväksyi kesäkuussa Finnvera Oyj:n tarjouksen Cencorpin ja 

Danske Bank Oyj:n välisiin rahoitussopimuksiin liittyvän takauksen 

jatkamisesta 31.3.2015 asti. Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n väliset 

rahoitussopimukset ovat Finnveran takauksen jatkamisen myötä voimassa 

10.1.2014 ilmoitetun mukaisesti 31.3.2015 asti.  

 

Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n välisten rahoitussopimusten jatkuminen 

31.3.2015 asti oli ehtona Cencorpin Savcor Group Oy:ltä vuonna 2009 

ottaman ja 25.5.2010 oman pääoman ehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi 

muutetun noin 1,2 miljoonan euron lainan, ja Cencorpin Savcor Invest 

B.V.:ltä ottaman miljoonan euron lainan eräpäivien siirtämiselle 

31.3.2015 asti. Savcor Group Oy merkitsi koko lainamäärällä Cencorp Oyj:n 

osakkeita 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa. Savcor Invest B.V.:n 

lainan eräpäivä jatkuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti 31.3.2015 asti 

Danske Bank Oyj:n rahoitussopimusten voimassaolon jatkuessa 31.3.2015 

asti.  
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Cencorpin 11.4.2014 tiedotetussa tietyille yhtiön nykyisille johtajille 

ja entiselle hallituksen jäsenelle suunnatussa maksullisessa osakeannissa 

merkittiin yhteensä 8.159.821 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden 

merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 0,025 euroa osakkeelta. Yhtiö 

on hyväksynyt tehdyt merkinnät. Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla n. 

203.996 euroa uutta omaa pääomaa ja merkinnöistä n. 109.375 euroa on 

kuitattu sopimusperusteisia riidattomia saatavia vasten. Suunnatun 

osakeannin ehtojen mukaisesti merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan 

yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet otettiin 

kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä 

jo yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa 31.7.2014. 

 

Cencorpin rahoitustilanne on edelleen erittäin tiukka. Yhtiö on 

kartoittanut eri vaihtoehtoja pitkän aikavälin rahoituksensa 

järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yhtiön Cleantech–strategia 

saadaan toteutettua suunnitellusti. Cencorpilla on käynnissä 

neuvotteluita kansainvälisten sijoittajien kanssa yhtiön 

rahoitusratkaisun löytämiseksi. Neuvottelut, joita johtaa Cencorpin 

palkkaama lontoolainen pankkiiriliike, ovat kesken ja Cencorpin arvion 

mukaan ratkaisuja tältä osin olisi odotettavissa vuoden 2015 ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana. Cencorpin tavoitteena on mahdollisuuksien 

mukaan olla aikataulullisesti kiirehtimättä pitkän aikavälin 

rahoitusneuvotteluissa parhaan mahdollisen omistaja-arvon varmistamiseksi 

yhtiön nykyisille osakkeenomistajille. 

 

Cleantech–strategiansa seuraavan vaiheen mukaisesti ja sen 

rahoittamiseksi Cencorp on päättänyt myydä strategian ulkopuoliset 

toiminnot eli elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan sekä 

RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistusliiketoiminnan, 

muuttuakseen pelkästään puhtaan energian ratkaisuja toimittavaksi 

yhtiöksi. Yhtiöllä on käynnissä useita neuvotteluja em. liiketoimintojen 

myymiseksi ja tavoitteena on, että kaikki neuvottelut tai osa niistä 

saadaan päätökseen vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen aikana. 

  

Tarkasteltaessa Cencorpin lyhyenaikavälin rahoitusta yhtiön ensisijainen 

tavoite on kääntää liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja 

positiiviseksi tämän hetken kustannustasolla vuoden 2014 neljännellä 

vuosineljänneksellä. Tämä  edellyttää, että yhtiö saavuttaa vuoden 2014 

vähimmäisliikevaihtotavoitteensa, jonka todennäköisyyttä yhtiön on vaikea 

arvioida strategiamuutoksen ollessa kesken.  

 

Mikäli tilausten saamisessa kuitenkin tapahtuisi viivästyksiä tai 

markkinatilanne muuttuisi heikommaksi yhtiön arvioimasta, voi tilausten 

muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa merkittävästi 

aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja kääntyisi 

positiiviseksi. Tällöin yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään, 

mikäli muut käynnissä olevat rahoitusjärjestelyt eivät olisi siihen 

mennessä toteutuneet kokonaan tai osittain.  
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Toisena tavoitteena liittyen lyhyen aikavälin rahoitukseen on 

välirahoituksen hankkiminen yhtiölle, kunnes edellä mainittu pitkän 

aikavälin rahoitus on varmistunut. Välirahoitus yhdistettynä 

liiketoiminnan kassavirran ennen investointeja kääntymiseen 

positiiviseksi varmistaisi yhtiön käsityksen mukaan rahoituksen 

riittävyyden seuraavaksi 12 kuukaudeksi tai siihen asti kunnes pitkän 

aikavälin rahoitusratkaisu arviolta vuoden 2015 ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana on ratkennut.   

 

 

Mikäli yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei käänny yhtiön tavoitteen 

mukaisesti positiiviseksi viimeistään vuoden 2014 neljännellä 

vuosineljänneksellä ja/tai yhtiöllä ei ole käytössään nykyisensuuruisia 

vähintään 4,0 miljoonan euron rahoituslimiittejä ja/tai yhtiö ei onnistu 

hankkimaan sen investointiohjelman mukaisiin investointeihin erillistä 

rahoitusta suunnitellun mukaisesti (asiakkailta, yhteistyökumppaneiltaan, 

pääomasijoittajilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta kuten esimerkiksi 

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta) ja/tai yhtiö 

ei onnistu automaatio- ja RFID sekä matkapuhelimien joustavan 

elektroniikan valmistusliiketoimintoja koskevissa 

yrityskauppaneuvotteluissa, joita on käynnissä useita, ja/tai yhtiö ei 

onnistu hankkimaan tarvittavaa välirahoitusta ennen kuin pitkän aikavälin 

rahoitus on ratkennut, joutuu Cencorp harkitsemaan uudelleen puhtaan 

energian liiketoimintansa laajuutta sekä madaltamaan tulevaisuuden 

kasvutavoitteitaan sekä sopeuttamaan toimintaansa voimakkaasti. Jos 

Cencorp ei onnistuisi rahoituksen järjestämisessä muuten, on mahdollista, 

että yhtiöllä olisi vaikeuksia realisoida omaisuuttaan riittävässä määrin 

tai riittävän nopeasti turvatakseen liiketoiminnan jatkuvuuden. 

 

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja kiinnitti 

ns. tietyn seikan painottamista koskevalla lisätiedolla huomiota yhtiön 

rahoitusriskien hallintaan seuraavasti: ”Lausuntoamme mukauttamatta 

haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperustaan ja 

liitetietoon 29 Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätös on laadittu 

toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että 

yhtiö kykenee vuoden 2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta, 

neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin ja että liiketoiminnan kassavirta 

kääntyy positiiviseksi. Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen 

järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai 

riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan 

velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa. Nämä tekijät yhdessä muiden 

toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainittujen seikkojen ohella 

osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön 

toiminnan jatkuvuuden.” 

 

 

TUOTEKEHITYS 

 

Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 0,8 miljoonaa euroa 

(0,9 miljoonaa euroa) eli 18,1 (16,0) prosenttia liikevaihdosta. 
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INVESTOINNIT 

 

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 0,3 miljoonaa 

euroa (2,4 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat lähes kokonaan 

kehittämismenoihin. 

 

 

HENKILÖSTÖ 

 

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 71 (152) henkilöä, joista 52 

henkilöä työskenteli Suomessa, 5 henkilöä Kiinassa sekä yhteensä 14 

henkilöä muissa maissa. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat 

yhteensä 2,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). 

 

 

OSAKKEET JA OMISTAJAT 

 

Cencorpin osakepääoma katsauskauden päättyessä 30.6.2014 oli 3.425.059,10 

euroa. Osakemäärä oli 854.312.315 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, 

jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa 

ei ollut tilikauden päättyessä yhtiön omia osakkeita. 

 

Yhtiöllä oli kesäkuun 2014 lopussa yhteensä 6 184 osakkeenomistajaa, ja 

osakkeista 0,6 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman 

osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2014 yhteensä 82,4 prosenttia yhtiön 

osakkeista ja äänistä. 

 

Suurimmat omistajat 30.6.2014 

 Osakkeita Ääniä 

1. SAVCOR GROUP OY 346 591 142 40,6 

2. SAVCOR GROUP LIMITED 133 333 333 15,6 

3. GASELLI CAPITAL OY  95 000 000 11,1 

4. KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ    

ETERA 

 63 673 860 7,5 

5. SAVCOR INVEST B.V.  39 374 994  4,6 

6. FRATELLI OY    9 223 250 1,1 

7. SCI INVEST OY   6 870 645 0,8 

8. TROBE OY   4 000 000 0,5 

9. HUHTALA KAI   3 687 500 0,4 

10.PARPOLA VILLE   2 498 759 0,3 

MUUT 150 058 832 17,5 

YHTEENSÄ 854 312 315 100,0 

 

 

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 

30.6.2014 yhteensä 621.170.114 osaketta, mikä oli noin 72,7 prosenttia 

yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo 

määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 526.170.114 yhtiön 

osaketta, ja  15.852.856 vaihtovelkakirjalaina I/2012 liittyvää optio-

oikeutta. 
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Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli tammi-kesäkuussa 0,01 euron ja 0,04 

euron välillä. Keskikurssi oli 0,02 euroa ja päätöskurssi kesäkuun 

lopussa 0,02 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli tammi-kesäkuussa 2,0 

miljoonaa euroa ja 89,2 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo 

kesäkuun lopussa oli 18,8 miljoonaa euroa.  

 

Yhtiön johdolle ei myönnetty kauden aikana osakeoptioita. Yhtiöllä oli 

30.6.2014 vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyviä optiota  15.852.856  

kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 7.9.2014. Vaihtovelkakirjalaina 

I/2012:aan liittyvät optiot ovat SCI Invest Oy:n ja Savcor Group Oy:n 

hallussa. Yhtiöllä oli 30.6.2014 vaihtovelkakirjalaina I/2013:een 

liittyviä optiota 30.000.000 kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 

2.6.2015. Vaihtovelkakirjalaina I/2013:aan liittyvät optiot ovat 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Oy Ingman Finance Ab:een 

hallussa. 

 

 

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET 

 

Cencorpin 30.1.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa 

hallitukselle antivaltuutuksen 100.000.000 uuteen osakkeeseen. 

Valtuutusta on jäljellä 36.411.608 osaketta.  

 

Cencorpin 4.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle annettavan valtuutuksen 

päättää osakeannista yhtiön osakkeenomistajille ja yhtiön 

vaihtovelkakirjanlainojen haltijoille siten, että valtuutuksen nojalla 

osakeannissa annettavien yhtiön osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä 

enintään 510.000.000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus on valtuutettu 

päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 

toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia. Valtuutuksesta 

508.151.045 kappaletta käytettiin 24.1.2014 päättyneessä osakeannissa. 

Valtuutusta on jäljellä 1.848.955 osaketta.  

 

 

KATSAUSKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 

 

Käänteinen split 

 

Käänteisen splitin valmistelun aikataulu Cencorp on aiemmin tiedottanut, 

että yhtiön hallitus on aloittanut valmistelut yhtiökokouksen 

kutsumiseksi koolle yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämiseksi 

osakepääomaa alentamatta (ns. käänteinen split) yhtiön osakkeen 

kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantamiseksi. 

Tuolloin arvioitiin, että asia käsitellään joko ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa kevään 2014 aikana tai Cencorpin varsinaisessa 

yhtiökokouksessa.  
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Yhtiön hallitus päätti 1.4.2014, että se ei tuo käänteistä splittiä 

25.4.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Asian 

valmistelua kuitenkin jatketaan ja tämänhetkisen arvion mukaan asia 

käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuoden 2014 aikana.  

 

 

Cencorpin maksullinen suunnattu osakeanti tietyille nykyisille johtajille 

ja entiselle hallituksen jäsenelle 

 

Cencorpin 11.4.2014 tiedotetussa tietyille yhtiön nykyisille johtajille 

ja entiselle hallituksen jäsenelle suunnatussa maksullisessa osakeannissa 

merkittiin yhteensä 8.159.821 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden 

merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 0,025 euroa osakkeelta. Yhtiö 

on hyväksynyt tehdyt merkinnät.  

 

Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla n. 203.996 euroa uutta omaa pääomaa 

ja merkinnöistä n. 109.375 euroa on kuitattu sopimusperusteisia 

riidattomia saatavia vasten. Suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti 

merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon.  

 

Tehtyjen hyväksyttyjen merkintöjen johdosta yhtiön osakemäärä nousi 

854.312.315 osakkeesta 862.472.136 osakkeeseen. Osakkeet otettiin 

kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä 

jo yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa 31.7.2014. Yhtiö ei 

julkaissut ennen uusien osakkeiden listalle ottamista erillistä 9.12.2013 

päivätyn yhtiön rekisteriasiakirjan täydennystä, arvopaperiliitettä ja 

tiivistelmää.  

 

  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen 

 

Cencorp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2014 Mikkelissä. 

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi 

vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2013 aikana toimineille 

henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ei jaeta osinkoa. Niin 

ikään päätettiin, että 31.12.2013 päättyneen tilikauden tappio kirjataan 

kertyneet voittovarat-tilille.  

 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 4 jäsentä. Uutena jäsenenä 

hallitukseen valittu KTM Sauli Kiuru (s. 1972) toimii Gaselli Capital 

Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Siesta Group Oy:n toimitusjohtajana. 

Aiemmin Kiuru on työskennellyt mm. Barona Group Oy:n talousjohtajana sekä 

hallituksen jäsenenä, tilintarkastajana KPMG:llä ja Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunnan sihteerinä. Kiurulla on laaja kokemus 

kasvuyhtiöiden hallitustyöskentelystä. Sauli Kiuru on Siesta Group Oy:n, 

BiiSafe Oy:n ja Stata Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut 

Cencorp Oyj:n hallituksen jäsenenä aiemmin vuosina 2006 - 2008. Kiurun 
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määräysvallassa oleva Gaselli Capital Oy omistaa 95.000.000 Cencorp Oyj:n 

osaketta, joka vastaa noin 11,1 prosenttia yhtiön osakekannasta.  

 

KM Marjukka Karttunen, teollisuusneuvos Hannu Savisalo ja toimitusjohtaja 

Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.  

 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 

hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja 

varapuheenjohtajaksi Marjukka Karttunen. Hallitus päätti, ettei yhtiön 

liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa 

hallitukselle erillisiä valiokuntia.  

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä 

varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa 

ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Hallituksen 

jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.  

 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena 

tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.  

 

 

Muutos Cencorpin johtoryhmän kokoonpanossa 7.5.2014 

 

MHT Jari Ketoluoto (s. 1962) on nimitetty Cencorp Oyj:n Laser- ja 

automaatiosovellukset -liiketoimintasegmentin (LAS) johtajaksi (CEO, LAS 

ja LCM). Hän on aiemmin toiminut Cencorpin laserliiketoiminnan 

kehitysjohtajana. Ketoluoto jatkaa Cencorpin johtoryhmän jäsenenä. Hän 

raportoi toimitusjohtaja Iikka Savisalolle.  

 

Asiakaspalvelujohtaja Petri Kivelän työsuhde ja johtoryhmän jäsenyys on 

päättynyt. Jari Ketoluoto vastaa myös Laser- ja automaatiosovellusten 

elinkaaren hallinta -liiketoimintasegmentin (LCM) johtamisesta.  

 

 

Sopimus Etelä-Savon Energian kanssa 

 

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ja Cencorp ovat toukokuussa 2014 solmineet 

yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on yhteistyössä kehittää 

aurinkosähkömarkkinoita Etelä-Savossa. Ensivaiheessa rakennetaan 

pilottilaitos Mikkelin Karikkoon. Pilottihankkeena rakennettava 

koeaurinkosähkövoimala on investointi, jolla avataan 

aurinkosähkömarkkinat Etelä-Savossa. Aurinkosähkövoimala koostuu 200 

paneelista ja sen teho on maksimissaan 49,5 kW. Voimalaitoksen vuotuinen 

tuotto on reilut 40.000 kWh. Aurinkovoimalaitos on kooltaan ainoa 

laatuaan Etelä-Savossa. Voimalaitoksen toimittaa Cencorp, joka vastaa sen 

suunnittelusta tuotantokuntoon saakka. Tilaajana on ESE, joka vastaa 

voimalan liittämisestä sähköverkkoon. Pilottihankkeesta saatavilla 

kokemuksilla voidaan kehittää laajempaa yhteistyömallia.  
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Yhteistoimintaneuvottelut 

 

Cencorpin 16.5.2014 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 

4.6.2014. Neuvotteluiden tuloksena Cencorpin Laser- ja 

automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (LCM) ja Laser- ja 

automaatiosovellukset (LAS) –segmenttien henkilöstö vähenee yhteensä 

seitsemällä työntekijällä ja huolto- ja varaosatoiminta siirretään vuoden 

2014 loppuun mennessä Cencorpin Viron tytäryhtiöön. Vähennykset 

toteutetaan irtisanomisilla ja eläkejärjestelyilla. Päätetyillä 

toimenpiteillä Cencorp tehostaa toimintaansa, parantaa kannattavuuttaan 

ja kilpailukykyään teollisuusautomaatiosegmenteissään. 

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet Cencorpin puhtaan energian 

liiketoimintayksikön henkilöstöä.  

 

 

Finnveran takauksen jatkuminen 

 

Cencorp hyväksyi 27.6.2014 Finnvera Oyj:n tarjouksen Cencorpin ja Danske 

Bank Oyj:n välisiin rahoitussopimuksiin liittyvän takauksen jatkamisesta 

31.3.2015 asti. Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n väliset rahoitussopimukset 

ovat Finnveran takauksen jatkamisen myötä voimassa 10.1.2014 ilmoitetun 

mukaisesti 31.3.2015 asti. Cencorpin ja Danske Bank Oyj:n välisten 

rahoitussopimusten jatkuminen 31.3.2015 asti on ollut ehtona Cencorpin 

Savcor Group Oy:ltä vuonna 2009 ottaman ja 25.5.2010 oman pääoman 

ehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi muutetun noin 1,2 miljoonan euron 

lainan, ja  Cencorpin Savcor Invest B.V.:ltä ottaman miljoonan euron 

lainan eräpäivien siirtämiselle 31.3.2015 asti. Savcor Group Oy merkitsi 

koko lainamäärällä Cencorp Oyj:n osakkeita 24.1.2014 päättyneessä 

osakeannissa. Savcor Invest B.V.:n lainan eräpäivä jatkuu aiemmin 

ilmoitetun mukaisesti 31.3.2015 asti Danske Bank Oyj:n rahoitussopimusten 

voimassaolon jatkuessa 31.3.2015 asti.  

 

 

 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 

 

Katsauskauden päättymisen 31.6.2014 jälkeisiä merkittäviä tapahtumia ei 

ole ollut. 

 

 

 

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

 

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Cencorpin 

hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja 

huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden 

seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin 

kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. 
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Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan 

vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan 

tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä 

hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä 

raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle. 

 

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Cencorpilla ei ole 

sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.  

 

Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy 

merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan 

yhtiö tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes tämän 

osavuosikatsauksen kohdassa ”Rahoitus” esitetty pitkänaikavälin 

rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön liiketoiminnan kassavirta on 

kääntynyt positiiviseksi. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen 

asti kunnes ensimmäinen isompi aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian 

toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa tai elektroniikkateollisuuden 

automaatioliiketoiminta ja/tai RFID- ja matkapuhelimien joustavan 

elektroniikan valmistusliiketoiminta on myyty.   

 

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja kiinnitti 

ns. tietyn seikan painottamista koskevalla lisätiedolla huomiota yhtiön 

rahoitusriskien hallintaan seuraavasti: ”Lausuntoamme mukauttamatta 

haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperustaan ja 

liitetietoon 29 Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätös on laadittu 

toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että 

yhtiö kykenee vuoden 2014 aikana hankkimaan lisärahoitusta, 

neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin ja että liiketoiminnan kassavirta 

kääntyy positiiviseksi. Jos yhtiö ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen 

järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai 

riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan 

velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa. Nämä tekijät yhdessä muiden 

toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainittujen seikkojen ohella 

osoittavat olennaista epävarmuutta, joka saattaa kyseenalaistaa yhtiön 

toiminnan jatkuvuuden.” 

 

Mikäli yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei käänny yhtiön tavoitteen 

mukaisesti positiiviseksi vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä 

ja/tai yhtiöllä ei ole käytössään nykyisensuuruisia vähintään 4,0 

miljoonan euron rahoituslimiittejä ja/tai yhtiö ei onnistu hankkimaan sen 

investointiohjelman mukaisiin investointeihin erillistä rahoitusta 

suunnitellun mukaisesti (asiakkailta, yhteistyökumppaneiltaan, 

pääomasijoittajilta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta kuten esimerkiksi 

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta) ja/tai yhtiö 

ei onnistu automaatio ja RFID sekä- matkapuhelimien joustavan 

elektroniikan valmistusliiketoimintoja koskevissa 

yrityskauppaneuvotteluissa, joita on käynnissä useita, ja/tai yhtiö ei 

onnistu hankkimaan tarvittavaa välirahoitusta ennen kuin pitkän aikavälin 

rahoitus on ratkennut, joutuu Cencorp harkitsemaan uudelleen puhtaan 

energian liiketoimintansa laajuutta sekä madaltamaan tulevaisuuden 

kasvutavoitteitaan.  
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Jos yhtiö ei onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että 

yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykenisi realisoimaan 

omaisuuttaan. Cleantech–strategiansa seuraavan vaiheen mukaisesti ja sen 

rahoittamiseksi Cencorp on päättänyt myydä strategian ulkopuoliset 

toiminnot eli elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan sekä 

RFID- ja matkapuhelimien joustavan elektroniikan valmistustoiminnan 

muuttuakseen pelkästään puhtaan energian ratkaisuja toimittavaksi 

yhtiöksi. Yhtiöllä on käynnissä useita neuvotteluja em. liiketoimintojen 

myymiseksi. Yrityskauppoihin, niiden toteutumiseen ja aikatauluun liittyy 

kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön johto on harkinnut ja selvittänyt 

liiketoimintajärjestelyjä, on mahdollista, että niitä ei saada 

toteutettua riittävän nopeasti rahoitustilanteen vahvistamiseksi. 

 

Toimialan suhdanteista riippuvan, vaikean ennustettavuuden vuoksi 

suurimmat liiketoimintaan liittyvät riskit liittyvät tuotteiden 

kysyntävaihteluihin ja toimintojen sopeuttamiseen kysynnän mukaisesti. 

 

Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän 

laskutusvolyymin toteutumiseen kaikissa kolmessa liiketoimintasegmentissä 

ja Cencorpin edelleen käynnissä olevien kannattavuuden parantamiseen 

tähtäävien ohjelmien, kuten tuotannon ulkoistuksen avulla saavutettavan 

tuottavuuden parantumisen ja liiketoimintajoustojen onnistumiseen. 

 

Cencorp on ilmoittanut tavoitteekseen muuttua pelkästään 

tuotantoautomaatiolaitteita ja erikoiskomponentteja valmistavasta 

yhtiöstä cleantech-sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi. 

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana 

sellaisille moduulivalmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri 

markkina-alueilla Cencorpin automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa 

hyväksikäyttäen Cencorpin omaan teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia 

aurinkosähkömoduuleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja yhtiön 

muutoksen onnistumiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön 

strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin 

selvityksiin riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta, saavuttaako 

Cencorp asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Cencorpin 

tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia 

yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla 

aurinkosähkömoduulien markkinoilla sekä yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin 

rahoituksesta.  

 

Kiinalaisen aurinkosähkömoduulivalmistajan kanssa allekirjoitettuun 

sitomattomaan aiesopimukseen toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten 

väliset neuvottelut toimituksista, mukaan lukien sopimuksen 

yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä selvitysvaiheessa eikä sopimuksen 

toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sopimuksen toteutuminen riippuu 

lisäksi Cencorpin lyhyen- ja pitkänaikavälin rahoituksesta. Cencorp ei 

sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida sopimuksen mahdollista 

toteutumista, toteutumisajankohtaa, sopimuksen vaikutuksia yhtiöön tai 

siihen liittyviä lopullisia riskejä. Aurinkosähkömoduulien 

toimitussopimusta kiinalaiselle valmistajalle koskevan aiesopimuksen 
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osalta on kuitenkin huomioitava, että sopimuksen arvioitu vähintään 20 

miljoonan euron arvo kolmen vuoden aikana massatuotannon aloittamisesta 

säilynee vain osapuolia sitomattomana arviona myös siinä vaiheessa, 

mikäli aiesopimus muuttuu sitovaksi toimitussopimukseksi. Toimialalla 

asiakkaat eivät anna sitovia tilausarvioita. 

 

Vikram Solarin kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen 

toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten väliset neuvottelut 

kaupallisesta ja omistuksellisesta yhteistyöstä, mukaan lukien 

järjestelyjen yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä selvitysvaiheessa eikä 

järjestelyjen toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sitomattoman 

aiesopimuksen mukaisten järjestelyjen toteutuminen riippuu lisäksi 

useiden ehtojen täyttymisestä, kuten due diligence -tarkastuksen 

suorittamisesta ja erityisesti Cencorpin lyhyen- ja pitkän aikavälin 

rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida 

järjestelyjen mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, 

järjestelyjen vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä riskejä. Cencorp 

julkistaa lisätietoja asiasta heti kun asiaa koskevat neuvottelut on 

saatu päätökseen.  

 

Toimitusjohtajalle asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy 

riskejä, eikä pitkän aikavälin tavoite ole yhtiön markkinaohjeistus. 

Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin 

selvityksiin, riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta saavuttaako 

toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain 

arvioidussa aikataulussa. Riskit toimitusjohtajan tavoitteiden 

saavuttamisesta esitetyssä aikataulussa kasvaa mikäli Cencorpin 

strategiamuutos viivästyy. Mikäli Cencorp ei onnistu saamaan sopimusta 

vähintään yhdestä normaalikokoisesta aurinkosähkömoduulitehtaan 

toimituksesta tilikauden 2014 aikana joutuu yhtiö vuoden 2014 toisen 

vuosipuoliskon aikana arvioimaan uudelleen toimitusjohtajalle asetetut 

tavoitteet ja niiden aikataulun.  

 

 

Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin 9.12.2013 

julkaistussa osakeannin Rekisteröintiasiakirjassa ja sen liitteissä sekä 

vuosikertomuksessa.  

 

 

Mikkelissä, 20.8.2014 

 

Cencorp Oyj 

 

HALLITUS 

 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, 

iikka.savisalo@cencorp.com 

 

 

mailto:iikka.savisalo@cencorp.com
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Jakelu: 

NASDAQ OMX, Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.cencorp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 
   (tilintarkastamaton) 

     

       

       
1 000 EUR   4-6/2014 4-6/2013 

1-
6/2014 

1-
6/2013 

1-
12/2013 

       Liikevaihto 
 

2 211 3 385 4 647 5 877 11 126 

Myytyjen suoritteiden hankintameno -5 473 -3 151 -8 193 -5 478 -10 662 

Bruttokate   -3 262 234 -3 546 398 464 

       Liiketoiminnan muut tuotot 24 189 78 891 933 

Tuotekehityskulut -421 -467 -840 -942 -2 002 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -403 -368 -890 -782 -1 512 

Hallinnon kulut -435 -542 -1 015 -1 082 -1 945 

Liiketoiminnan muut kulut -55 -133 -69 -255 -1 103 

       Liikevoitto 
 

-4 552 -1 088 -6 281 -1 772 -5 165 

       Rahoitustuotot 97 19 193 386 460 

Rahoituskulut -427 -578 -931 -932 -2 247 

       Tulos ennen veroja jatkuvista 
toiminnoista -4 882 -1 648 -7 018 -2 318 -6 953 

       Tuloverot 
 

-2 -1 -3 1 -11 

       Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -4 884 -1 649 -7 021 -2 317 -6 964 

       Lopetetut toiminnot 
     Tulos verojen jälkeen lopetetuista 

toiminnoista 0 0 0 -9 -44 

       Kauden tulos -4 884 -1 649 -7 021 -2 326 -7 008 
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Kauden tuloksen jakautuminen 
     Emoyrityksen omistajille -4 884 -1 649 -7 021 -2 326 -7 008 

       Tulos/osake (laimennettu), eur -0,006 -0,003 -0,009 -0,004 -0,01 

Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,006 -0,003 -0,009 -0,004 -0,01 

       Jatkuvista toiminnoista: 
     Tulos/osake (laimennettu), eur -0,006 -0,003 -0,009 -0,004 -0,01 

Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,006 -0,003 -0,009 -0,004 -0,01 

       Kauden tulos -4 884 -1 649 -7 021 -2 326 -7 008 

       Muut laajan tuloksen erät 
     Muuntoerot 

 
-24 48 -122 72 155 

Muut laajan tuloksen erät, jotka 
saatetaan 

     myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -24 48 -122 72 155 

       Kauden laaja tulos yhteensä -4 908 -1 600 -7 143 -2 254 -6 853 

       Kauden laajan tuloksen jakautuminen 
     Emoryityksen omistajille -4 908 -1 600 -7 143 -2 254 -6 853 

        

Konsernitase, IFRS 
   (tilintarkastamaton) 

   

     
     1 000 EUR   30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

     VARAT 
    

     Pitkäaikaiset varat 
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 653 6 511 5 604 

Liikearvo 
 

2 538 2 967 2 538 

Muut aineettomat hyödykkeet 4 852 4 615 5 512 

Myytävissä olevat sijoitukset 9 10 9 

Laskennalliset verosaamiset 6 8 7 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 10 058 14 110 13 670 

     Lyhytaikaiset varat 
    Vaihto-omaisuus 
 

1 565 2 638 2 198 

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 777 3 072 2 514 

Rahavarat 
 

193 205 116 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 535 5 916 4 828 

     Myytävänä olevat omaisuuserät 0 36 0 

     Varat yhteensä   13 593 20 063 18 498 
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     OMA PÄÄOMA JA VELAT 
   

     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
   

     Osakepääoma 
 

3 425 3 425 3 425 

Muut rahastot 
 

49 466 44 123 44 568 

Muuntoerot 
 

711 749 833 

Kertyneet voittovarat -57 116 -44 937 -50 095 

Oma pääoma yhteensä -3 514 3 360 -1 269 

     Pitkäaikaiset velat 
    Pitkäaikaiset lainat 1 528 4 243 3 222 

Laskennalliset verovelat 5 22 7 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 532 4 265 3 229 

     Lyhytaikaiset velat 
    Lyhytaikaiset korolliset velat 7 319 4 986 6 795 

Ostovelat ja muut velat 8 146 7 220 9 594 

Lyhytaikaiset varaukset 110 231 150 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 15 575 12 437 16 538 

     Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 1 0 

     Velat yhteensä   17 107 16 703 19 768 

     Oma pääoma ja velat yhteensä 13 593 20 063 18 498 

      

 

 

 

 

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 
    (tilintarkastamaton) 

    
      
      1 000 EUR   1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013 

      Liiketoiminnan rahavirta 
    Tuloslaskelman voitto/tappio  ennen veroja jatkuvista 

toiminnoista 
 

-7 018 -2 318 -6 953 
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja lopetetuista 
toiminnoista 

 
0 -9 -44 

Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja 
 

-7 018 -2 327 -6 997 

Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta         
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Poistot ja arvonalentumiset  + 4 279 990 2 463 

 
Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista 

 
+/- 0 -28 -8 

 
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) 

 
+/- -40 -152 259 

 
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 

 
+/- 109 16 21 

 
Rahoitustuotot ja -kulut  + 777 698 1 564 

Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   -1 893 -803 -2 698 

      Käyttöpääoman muutos 
    

 
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 

 
13 229 319 

 
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 

 
854 -340 161 

 
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 

 
-611 -433 2 248 

 
Varausten muutos 

 
-39 -26 -108 

Käyttöpääoman muutos   217 -570 2 620 

      Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi 
    

 
Maksetut korot  - -157 -196 -361 

 
Saadut korot  + 0 0 2 

 
Muut rahoituserät  - -142 -93 -300 

 
Maksetut verot  - -10 -3 -11 

Rahoituserät ja verot   -309 -292 -670 

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 
 

-1 985 -1 665 -748 

      

      Investointien rahavirta 
    Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -568 -1 558 -2 963 

Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  + 0 69 55 

Luovutustulot muista sijoituksista  - 0 33 33 

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA   -568 -1 455 -2 875 

      

      Rahoituksen rahavirta 
    Osakeannista saadut maksut  + 2 352 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen nostot  + 256 2 017 2 425 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -7 -5 -12 

Vaihtovelkakirjalainan optio-oikeudet  + 0 432 432 

Lyhytaaikaisten lainojen nostot  + 3 169 2 148 5 399 

Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -3 159 -1 893 -5 102 

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA   2 611 2 699 3 141 

      

      RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 
 

58 -421 -483 
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Oman pääoman muutoslaskelma 
   (tilintarkastamaton) 

      

       

       

1 000 EUR Osakepääoma 
Muut 

rahastot Muuntoero 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

31.12.2013 3 425 4 908 833 39 661 -50 095 -1 269 

Suunnattu osakeanti 
   

204 
 

204 

Osakeanti 
   

4 882 
 

4 882 

Osakeannin kulut 
   

-188 
 

-188 
Muuntoero, laaja 
tulos 

  
-122 

  
-122 

Kauden voitto/tappio 
    

-7 021 -7 021 

30.6.2014 3 425 4 908 711 44 558 -57 116 -3 514 

       

       

       

       

       

1 000 EUR Osakepääoma 
Muut 

rahastot Muuntoero 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä 

31.12.2012 3 425 4 908 677 38 783 -43 091 4 703 

Vaihtovelkakirjalainan 
optio-oikeudet 

   
432 

 
432 

Osakeperusteiset 
maksut 

    
480 480 

Muuntoero, laaja 
tulos 

  
72 

  
72 

Kauden voitto/tappio 
    

-2 326 -2 326 

30.6.2013 3 425 4 908 749 39 215 -44 937 3 360 
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Segmentti-informaatio 
     (tilintarkastamaton) 

      

        Konsernilla on 1.1.2013 alkaen Cleantech -liiketoimintastrategiansa mukaisesti kolme liiketoimintasegmenttiä. 
Liiketoimintasegmentit ovat Laser- ja automaatiosovellukset, Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta  
ja Puhtaan energian sovellukset (sisältää myös vanhan Erikoiskomponentit segmentin). Segmentti-informaatio 
esitetään tuloslaskelman osalta liikevoittoon asti. Rahoituskuluja ja tase-eriä ei jaeta segmenteille. Konsernin 
esittämä uusi segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja yhtiön 
organisaatiorakenteeseen. 

        Segmentti-informaation sisältää vain jatkuvat toiminnot. Lopetettuja toimintoja koskeva informaation on 
annettu liitetiedoissa 'Lopetetut liiketoiminnot' (2013). 

        

1 000 EUR   4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 
1-

12/2013 

        Liikevaihto 
      

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
1 360 1 771 2 450 2 550 4 881 

 
Laser- ja autom.sovell. elinkaaren hallinta 797 743 1 588 1 621 3 101 

 
Puhtaan energian sovellukset 

 
83 927 663 1 821 3 340 

 
Eliminoinnit 

 
-29 -56 -53 -115 -196 

 
Yhteensä 

 
2 211 3 385 4 647 5 877 11 126 

        Liikevoitto 
      

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
-142 -292 -666 -884 -2 063 

 
Laser- ja autom.sovell. elinkaaren hallinta 76 -4 106 83 94 

 
Puhtaan energian sovellukset 

 
-4 488 -787 -5 720 -972 -3 197 

 
Eliminoinnit 

 
3 -5 -1 1 2 

 
Yhteensä 

 
-4 552 -1 088 -6 281 -1 772 -5 165 

        Käyttökate 
      

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
-80 -164 -502 -605 -1 129 

 
Laser- ja autom.sovell. elinkaaren hallinta 109 43 174 166 281 

 
Puhtaan energian sovellukset 

 
-856 -469 -1 673 -343 -1 856 

 
Eliminoinnit 

 
3 -5 -1 1 2 

 
Yhteensä 

 
-825 -594 -2 002 -782 -2 703 

        Poistot 
      

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
62 129 164 265 492 

 
Laser- ja autom.sovell. elinkaaren hallinta 33 36 67 70 138 

 
Puhtaan energian sovellukset 

 
432 318 847 629 1 288 

 
Yhteensä 

 
527 482 1 079 964 1 919 

      
- - 

Arvonalentumiset 
      

 
Laser- ja automaatiosovellukset 

 
0 0 0 14 442 

 
Laser- ja autom.sovell. elinkaaren hallinta 0 12 0 12 49 

 
Puhtaan energian sovellukset 

 
3 200 0 3 200 0 53 

 
Yhteensä 

 
3 200 12 3 200 26 544 
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Lopetetut liiketoiminnot 
   (tilintarkastamaton) 

   
     Cencorp ilmoitti 29.5.2012 luopuvansa tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa 
dekoraatiosovelluksia valmistavan tehtaansa Guangzhoussa Kiinassa. Guanzhoun tehtaan ja 
dekoraatioliiketoiminnan lopettamisen myötä Cencorp raportoi vastaisuudessa Guangzhoun 
dekoraatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä.  

     Lopetetuissa toiminnoissa raportoitavan, Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd:n,  omaisuuus 
alaskirjattiin käypään arvoon kaudella Q2/2012 ja varat myytiin kaudella Q4/2012. 

     

Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n tulos- ja tasetiedot: 

  
     1 000 EUR 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013 

     Liikevaihto 0 0 0 

Kulut 0 -9 -8 

Liiketoiminnan nuut tuotot 0 0 0 

Tappio omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta 0 0 0 

Liiketulos 0 -9 -8 

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 -36 

Tulos ennen veroja 0 -9 -44 

Tuloverot 0 0 0 

Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0 -9 -44 

     Varat 
   Koneet ja kalusto 0 0 0 

Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 

Vaihto-omaisuus 0 0 0 

Myyntisaamiset ja muut saatavat 0 36 0 

Rahavarat 0 0 0 

Myytävänä olevat omisuuserät 0 36 0 

     Velat 
   Ostovelat ja muut velat 0 1 0 

Varaukset 0 0 0 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 1 0 

Myytävänä olevat nettovarat 0 36 0 
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Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n 
nettorahavirta: 

   

     1 000 EUR 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013 

     Liiketoiminnan rahavirta 0 -40 -41 

Investointien rahavirta 0 0 0 

Rahoituksen rahavirta 0 0 0 

Nettorahavirta 0 -40 -41 

     Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 -0,00001 -0,0001 

Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista 0,00 -0,00001 -0,0001 
 

 

Konsernin 
tunnusluvut 

     (tilintarkastamaton) 
     

      
      
1 000 EUR 4-6/2014 

4-
6/2013 

1-
6/2014 

1-
6/2013 

1-
12/2013 

      Liikevaihto 2 211 3 385 4 647 5 877 11 126 

Liiketulos -4 552 -1 088 -6 281 -1 772 -5 165 

% liikevaihdosta -205,9 -32,1 -135,2 -30,1 -46,4 

Käyttökate -825 -594 -2 002 -782 -2 703 

% liikevaihdosta -37,3 -17,5 -43,1 -13,3 -24,3 

Tulos ennen veroja -4 882 -1 648 -7 018 -2 318 -6 953 

% liikevaihdosta -220,8 -48,7 -151,0 -39,4 -62,5 

      Taseen loppusumma 13 593 20 063 13 593 20 063 18 498 

Omavaraisuusaste % -26,0 16,8 -26,0 16,8 -6,9 

Nettovelkaantumisaste % n/a 268,6 n/a 268,6 n/a 

Bruttoinvestoinnit 126 646 276 2 417 3 394 

% liikevaihdosta 5,7 19,1 5,9 41,1 30,5 

Tutkimus- ja kehitysmenot 421 467 840 942 2 002 

% liikevaihdosta 19,1 13,8 18,1 16,0 18,0 

      Tilauskanta 2 148 2 377 2 148 2 377 3 703 

      Henkilöstö, keskimäärin 71 152 108 159 155 

Henkilöstö, kauden lopussa 71 152 71 152 149 

      Koroton vieras pääoma 8 146 7 220 8 146 7 220 9 594 

Korollinen vieras pääoma 8 846 9 229 8 846 9 229 10 017 

      Osakekohtaiset tunnusluvut 
      Tulos/osake (laimennettu) -0,006 -0,003 -0,009 -0,004 -0,01 



Cencorp Oyj Osavuosikatsaus 20.8.2014 klo 17.50  

 

     

  

 Tulos/osake (laimentamaton) -0,006 -0,003 -0,009 -0,004 -0,01 
 Tulos/osake (laimennettu) - 
jatkuvat toiminnot -0,006 -0,003 -0,009 -0,004 -0,01 
 Tulos/osake (laimentamaton) - 
jatkuvat toiminnot -0,006 -0,003 -0,009 -0,004 -0,01 

 Oma pääoma/osake -0,004 0,01 -0,004 0,01 -0,004 

 Hinta/voitto-suhde (P/E) -3,51 -36,00 -2,35 -25,00 -3,74 

 Ylin kurssi 0,03 0,09 0,04 0,10 0,09 

 Alin kurssi 0,01 0,07 0,01 0,06 0,03 

 Keskikurssi 0,02 0,08 0,02 0,08 0,07 

 Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,02 0,09 0,02 0,09 0,04 
 Osakekannan markkina-arvo, 
kauden lopussa, MEUR 18,8 30,8 18,8 30,8 13,8 

      

      Tunnuslukujen 
laskentaperiaatteet 

     
      
      
      
Käyttökate (%) 

Tilikauden liikevoitto + poistot + 
arvonalentumiset 

 
      

 
Tilikauden liikevaihto   

   

      Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100 
 

      

 

Taseen loppusumma - saadut 
ennakot   

   

      Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset  

 

ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 
100 

 
      

 
Oma pääoma + vähemmistöosuus    

   

      
Tulos/osake (EPS): 

Tilikauden tulos emo yrityksen 
omistajalle 

 
      

 

Osakkeiden keskimääräinen 
osakeantioikaistu   

   

 
lukumäärä 

    

      
Oma pääoma/osake: 

Emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluva oma pääoma 

 
      

 

Osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä   

   

 
tilinpäätöspäivänä 

   

      P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa 
 

      

 
Tulos/osake   
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Lähipiiritapahtumat 
    (tilintarkastamaton) 

      
 

       Cencorp Oyj kuuluu Savcor Group Oy -konserniin. Konserni on ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa 
määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. 
Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit perustuvat markkinahintaan. 

        

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 
   

        1 000 EUR         1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013 

        Tavaroiden ja palvelujen myynnit 
  

   
Savcor -yhtiöt 

   
26 80 175 

Muut 
    

0 0 9 

Yhteensä 
    

26 80 184 

        Tavaroiden ja palveluiden ostot 
  

   
Savcor -yhtiöt 

   
226 259 474 

Savcor Face Ltd 
   

47 42 81 

Idem Finland Oy 
   

0 15 15 

Muut 
    

0 1 2 

Yhteensä 
    

273 316 571 

        Korkotuotot 
      Savcor -yhtiöt 
   

0 0 2 

        Korkokulut ja muut rahoituskulut 
     Savcor -yhtiöt 

   
103 166 354 

SCI Invest Oy 
   

30 30 60 

Iikka Savisalo 
   

0 0 2 

Yhteensä 
    

133 195 416 

        

        Pitkäaikaiset muut velat lähipiirille 
 

0 519 185 

Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 
 

0 2 499 0 

Korkovelat lähipiirille 
   

290 666 795 

Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 
 

1 519 1 000 1 455 

Lyhytaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 
 

1 085 0 2 598 

Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 
 

789 713 916 

        Myyntisaamiset lähipiiriltä 
  

103 94 136 

        SCI Invest Oy on Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. 
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1 000 EUR         1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013 

        Palkat ja palkkiot 
   

   
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 

 
537 357 730 

         

 

Käyvät arvot 
  (tilintarkastamaton) 

  
   

 
Kirjanpito arvo Käypä arvo 

1 000 EUR 30.6.2014 30.6.2014 

   Rahoitusvarat 
  Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 777 1 777 

Rahavarat 193 193 

   Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa niiden lyhyen 
maturiteetin johdosta. 

   

   Rahoitusvelat 
  Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 1 513 1 513 

Muut lainat pitkäaikaiset 15 15 

Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 2 662 2 662 

Muut lainat lyhytaikaiset 4 657 4 657 

Ostovelat ja muut korottomat velat 6 142 6 142 

   
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa, koska lainat on nostettu vuoden 2012 
loppupuolella ja vuoden 2013 alussa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. 
Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen. 

   Ostoveloista ja muista lyhytaikaisista veloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 5,8 miljoonaa 
euroa, josta Pekingin erääntyneet velat olivat noin 2,5 miljonaa eroa. 
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Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos 
 (tilintarkastamaton) 

   
    
    1 000 EUR 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

    Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon 
ja muut aineettomat hyödykkeet 

   

    Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 654 12 634 12 634 

  Poistot ja arvonalentumiset -3 650 -964 -2 221 

  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 276 2 463 3 691 

  Vähennykset -129 -224 -356 

  Muuntoerot -108 185 -94 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10 043 14 093 13 654 

     

 

 

 

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus 
     (tilintarkastamaton) 
     

      

      
1 000 EUR 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 

1-
12/2013 

      Tulokseen kirjatut vaihto-omaisuuden 
arvonalentumiset ja niiden peruutukset 

     

      Arvonalentumiset 629 12 629 26 115 

Arvonalentumisten peruutukset 0 0 0 0 0 
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Vastuusitoumukset 
   (tilintarkastamaton) 

   
    
    1 000 EUR 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

    Rahalaitoslainat 1 186 1 651 1 245 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 12 691 

    Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti 1 463 952 1 338 

 Myyntisaamiset vakuutena 479 951 499 

 Annetut yrityskiinnitykset 12 691 12 691 12 691 

    Leasingvastuut 
    Seuraavana vuonna erääntyvät  5 24 17 

 Myöhemmin erääntyvät 0 5 1 

    Vuokravastuut jatkuvat toiminnot 
    Seuraavana vuonna erääntyvät  884 937 948 

 Myöhemmin erääntyvät 807 814 830 

     


