
 

 

 

 

ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2018 

Tunnusluvut 4-6/2018 lyhyesti 

 

Tunnusluvut 1-6/2018 lyhyesti 

   

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia ja liiketuloksen 
kaksinkertaistuvan vuodesta 2017 (pörssitiedote 30.7.2018). Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 
miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 

”Myynnin kasvu kiihtyi vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 7,7 miljoonaa euroa 
nousten 35 prosentilla viimevuoden vertailukaudesta. Vuoden ensimmäisen puoliskon 
liikevaihto kasvoi 19 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 13,8 miljoonaa euroa.  

Myynti kasvoi lähes kaikissa asiakassegmenteissä, turvallisuus- ja puolustuselektroniikka 
segmenttiä lukuun ottamatta. Kokonaisuudessaan alkuvuoden suurin kasvu syntyi 
autoteollisuuden tuotteissa, mutta toisen neljänneksen piristymistä kiihdytti erityisesti uuden 

 Muutos *

Liikevaihto 7,7 M€ 5,7 M€ 2,0 M€

Käyttökate (EBITDA) 1,1 M€ 0,4 M€ 0,7 M€

Liiketulos 0,8 M€ 0,1 M€ 0,7 M€

   % liikevaihdosta 10,2 % 1,6 % 8,5 %-yks.

Osakekohtainen tulos 0,12 € 0,01 € 0,11 €

4-6/20174-6/2018

 Muutos *

Liikevaihto 13,8 M€ 11,6 M€ 2,2 M€

Käyttökate (EBITDA) 1,6 M€ 0,9 M€ 0,7 M€

Liiketulos 1,1 M€ 0,3 M€ 0,7 M€

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

Osakekohtainen tulos 0,15 € 0,05 € 0,10 €

Liiketoiminnan rahavirta 0,7 M€ 1,1 M€ -0,4 M€

Omavaraisuusaste 57,6 % 69,8 % -12,2 %-yks.

Tilauskanta kauden lopussa 3,1 M€ 2,4 M€ 0,6 M€

* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

1-6/20171-6/2018
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sukupolven 5G-tietoliikenneverkkojen voimistunut kysyntä. Teollisuuselektroniikka sekä 
puolijohdekomponenttien testaus -segmentit jatkoivat hyvää tasaista kasvua. Tilauskanta 
vahvistui selvästi ja nousi 3,1 miljoonaan euroon. 

Toisen neljänneksen liiketulos nousi 0,8 miljoonaan euroon ja ylitti 10 prosenttia 
liikevaihdosta. Tuloksen myönteinen kehittyminen johtui pääosin liikevaihdon kasvusta ja 
tuotemiksin painottumisesta vaativampiin piirilevyihin. Kumulatiivisesti alkuvuoden liiketulos 
oli 1,1 miljoonaa euroa, lähes 8 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 
miljoonaa euroa ja se heikkeni 0,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta kasvavan liikevaihdon 
sitoessa enemmän käyttöpääomaa. 

Viime joulukuussa julkistettu investointiohjelma etenee aikataulussaan ja ensimmäisiä 
laitteita on jo otettu tuotantokäyttöön. Ohjelman tavoitteena on kehittää Oulun tehtaan 
kyvykkyyttä ja lisätä kapasiteettia palvelemaan maailman johtavien teknologiatalojen 
piirilevytarpeita.” 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Huhti-kesäkuu 2018 

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa (5,7 M€), 35 prosenttia enemmän 
kuin huhti-kesäkuussa 2017. Myynti kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana miltei kaikissa 
asiakassegmenteissä ja piristymistä kiihdytti erityisesti uuden sukupolven 5G-
tietoliikenneverkkojen voimistunut kysyntä. 

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 56 prosenttia (51 %). Maantieteellisesti 
liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (96 %), 2 prosenttia Aasiasta (1 %) ja 2 
prosenttia Pohjois-Amerikasta (3 %). 

Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,1 M€). Liiketuloksen myönteinen kehittyminen johtui 
pääosin kasvavasta liikevaihdosta ja tuotteiden painottumisesta vaativimpiin piirilevyihin. 
Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 10,2 prosenttia liikevaihdosta.  

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,12 euroa 
(0,01 €). 

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 3,1 miljoonaa euroa (2,4 M€) eli noin 0,6 miljoonaa 
euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin.  

Ensimmäinen vuosipuolisko 2018 

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa (11,6 M€), 19,3 prosenttia 
enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2017. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon suurin 
kasvu syntyi autoteollisuuden tuotteissa ja toisella neljänneksellä kasvua vauhditti uuden 
sukupolven 5G-tietoliikenneverkkojen voimistunut kysyntä. 

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (51 %). Maantieteellisesti 
liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (97 %), 2 prosenttia Aasiasta (1 %) ja 2 
prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %). 

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa (0,3 M€). Hyvä tuloskehitys 
johtui pääosin liikevaihdon kasvusta ja tuotemiksin painottumisesta vaativampiin piirilevyihin. 

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,15 euroa 
(0,05 €). 
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INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS 

Katsauskauden investoinnit olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,2 M€). Investoinnit kohdistuivat 
pääosin Oulun tehdaskiinteistön hankintaan ja 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 

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa (1,1 M€). Liiketoiminnan 
rahavirta heikkeni 0,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta kasvavan liikevaihdon sitoessa 
enemmän käyttöpääomaa.  

Rahavirta oli 2,0 miljoonan euron investointien johdosta -1,2 miljoona euroa (0,8 M€). 

Kassavarat kauden lopussa olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,5 M€). Korolliset velat olivat 4,4 
miljoonaa euroa (0,9 M€) yhtiön nostettua uutta lainaa Oulun tehtaan investointien 
rahoittamiseksi. Nettovelkaantumisaste oli 22 prosenttia (4,2 %). Korottomat velat olivat 4,9 
miljoonaa euroa (3,8 M€). Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 57,6 prosenttia 
(69,6 %). 

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

HENKILÖSTÖ 

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 115 henkilöä (109). Henkilöstön määrä 
30.6.2018 oli 116 (113). Heistä työntekijöitä oli 72 (70) ja toimihenkilöitä 44 (43). 

YHTIÖKOKOUS 2018, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset 
sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä 
pörssitiedotteella 16.3.2018. 

OSAKKEET 

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2018 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. 

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 363 686 
kappaletta 1.1.29.6.2018 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 911 964 euroa. 
Alin kaupantekokurssi oli 2,30 euroa, ylin 2,74 euroa ja keskikurssi 2,51 euroa. Päätöskurssi 
29.6.2018 oli 2,42 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 16,1 miljoonaa euroa. 

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 2 923 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen 
osakkeiden osuus osakekannasta oli 4,2 prosenttia. 
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Vuonna 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia ja liiketuloksen 
kaksinkertaistuvan vuodesta 2017 (pörssitiedote 30.7.2018). Vuoden 2017 liikevaihto oli 23,9 
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 
pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyi piirilevyjen markkinasuhdanteiden 
heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että 
markkinahintoihin.  

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. 

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN 

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2018 taloudellisen tiedon seuraavasti: 

• Osavuosikatsaus tammi-syyskuu:  torstaina 25.10.2018 

Osavuosikatsaus julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuna päivänä. 

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua. 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. 
Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 
(Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja 
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laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2017, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 
1.1.2018 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia. 

Aspocomp Group Oyj oikaisi 2018 avaavaa tasetta seuraavien uusien IFRS-standardien ja 
standardimuutoksen käyttöönoton seurauksena: IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 15 
Myyntituotot asiakassopimuksista. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit  

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit tuo uusia vaatimuksia rahoitusvarojen luokitteluun ja 
arvostamiseen. Standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusvarojen luokittelusta, 
kirjaamisesta ja arvostamisesta, yleistä suojauslaskentaa koskevat uudet säännökset sekä uusi 
odotettavissa olevia luottotappioita koskeva kirjanpitokäsittelymalli. Tämän lisäksi standardi 
sisältää liitetietovaatimuksia. 

Aspocompillä ei ole merkittäviä rahoitusinstrumentteja asiakassaatavien sekä 
korkojohdannaisten lisäksi. Aspocomp ei myöskään sovella suojauslaskentaa.   

Aspocomp soveltaa standardin yksinkertaistettua menettelyä koko voimassaoloajalta 
odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamiseen myyntisaamisten ja 
pitkäaikaishankkeiden asiakassaatavien osalta kuten IFRS 9 vaatii tai sallii. IFRS 9:n mukaisen 
odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamismallin soveltaminen johti 
luottotappiovarausten aikaisempaan kirjaamiseen yliaikaisten saatavien osalta, joista 
konserni ei aiemmin kirjannut yleistä luottotappiovarausta. Tähän perustuen konserni on 
oikaissut -0,05 miljoonalla eurolla kertyneitä voittovaroja ja myyntisaamisia 1.1.2018.  

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista  

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan EU:ssa 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla) sisältää yhden kattavan tuloutusmallin asiakassopimusten perusteella saatavien 
myyntituottojen kirjaamiseen. IFRS 15 korvaa IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -
standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15:n pääperiaatteena on, että myyntituotot 
kirjataan siten, että ne kuvaavat luvattujen tavaroiden tai palveluiden luovuttamista 
asiakkaalle sellaiseen rahamäärään, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa 
oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluita vastaan. IFRS 15:n mukaan yhteisö kirjaa 
myyntituoton silloin kun (tai sitä mukaa kuin) suoritevelvoite täytetään, toisin sanoen silloin 
kun asiakas saa määräysvallan suoritevelvoitteen perusteena olevaan tavaraan tai palveluun. 
Myyntituotot kirjataan tämän periaatteen mukaisesti seuraavia viittä vaihetta noudattaen: 

1. Tunnistetaan asiakassopimus (tai -sopimukset) 

2. Tunnistetaan sopimukseen sisältyvät suoritevelvoitteet 

3. Määritetään transaktiohinta 

4. Kohdistetaan transaktiohinta sopimukseen sisältyville suoritevelvoitteille 

5. Kirjataan myyntituotto 

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 aikaisti tuloksen 
kertymistä siten, että myyntituotot kirjataan jo tuotteen saapuessa varastoon. 

Lisäksi IFRS 15 sisältää laajat liitetietovaatimukset. 

Aspocomp siirtyi soveltamaan IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia 1.1.2018 
alkaen. 

Aspocomp Group Oyj:n taloudellinen raportointi ja siirtymä. Vaikutus perustuu tuloutuksen 
aikaistumiseen. Käyttöönoton vaikutus konsernin avaavan taseen 1.1.2018 omaan pääomaan 
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oli 0,1 miljoonaa euroa ja tammi-joulukuun 2017 liikevaihtoon 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi 
konserni on oikaissut taseessa myyntisaamisia 1,0 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuutta -0,8 
miljoonaa euroa IFRS 15 käyttöönoton myötä.    
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LAAJA TULOSLASKELMA 

Huhti-kesäkuu 

 

 

 

1 000 € Muutos

Liikevaihto 7 706 100 % 5 721 100 % 35 %

Liiketoiminnan muut tuotot 12 0 % 2 0 % 456 %

Aine- ja tarvikekulut -3 610 -47 % -2 639 -46 % 37 %

Henkilöstökulut -2 034 -26 % -1 643 -29 % 24 %

Liiketoiminnan muut kulut -1 012 -13 % -1 077 -19 % -6 %

Poistot ja arvonalentumiset -277 -4 % -271 -5 % 3 %

Liiketulos 783 10 % 94 2 % 734 %

Rahoitustuotot ja -kulut -16 0 % -13 0 %

Voitto/tappio ennen veroja 768 10 % 81 1 % 845 %

Tuloverot -1 0 % -2 0 %

Katsauskauden voitto/tappio 767 10 % 79 1 % 866 %

Muut laajan tuloksen erät 

Erät, joita ei siirretä

tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 %  

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteisiksi:

Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus 0 0 % 0 0 %

Muuntoerot 0 0 % 5 0 %

Muut laajan tuloksen erät 0 0 % 5 0 %

Katsauskauden laaja tulos 767 10 % 84 1 % 813 %

Osakekohtainen tulos 

Laimentamaton 0,12 euroa 0,01 euroa 1100 %

Laimennettu 0,12 euroa 0,01 euroa 1100 %

4-6/2018 4-6/2017
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Tammi-kesäkuu 

 
 

 

 

 

1 000 € Muutos

Liikevaihto 13 842 100 % 11 606 100 % 19 % 23 924 100 %

Liiketoiminnan muut tuotot 18 0 % 21 0 % -14 % 24 0 %

Aine- ja tarvikekulut -6 374 -46 % -5 289 -46 % 21 % -11 350 -47 %

Henkilöstökulut -3 804 -27 % -3 179 -27 % 20 % -6 294 -26 %

Liiketoiminnan muut kulut -2 068 -15 % -2 267 -20 % -9 % -4 385 -18 %

Poistot ja arvonalentumiset -543 -4 % -549 -5 % -1 % -1 074 -4 %

Liiketulos 1 069 8 % 343 3 % 212 % 845 4 %

Rahoitustuotot ja -kulut -47 0 % -25 0 % 90 % -53 0 %

Voitto/tappio ennen veroja 1 023 7 % 319 3 % 221 % 792 3 %

Tuloverot -1 0 % -3 0 % 477 2 %

Tilikauden voitto/tappio 1 021 7 % 315 3 % 224 % 1 269 5 %

Muut laajan tuloksen erät  

Erät, joita ei siirretä

tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 %  0 0 %

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteisiksi:

Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus 0 0 % 0 0 % -41 0 %

Muuntoerot -1 0 % 5 0 % - 5 0 %

Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 0 % 5 0 % - -36 0 %

Tilikauden laaja tulos 1 021 7 % 320 3 % 219 % 1 233 5 %

Osakekohtainen tulos 

Laimentamaton 0,15 euroa 0,05 euroa 200 % 0,19 euroa

Laimennettu 0,15 euroa 0,05 euroa 200 % 0,19 euroa

1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
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TASE 

 

 

1 000 €  6/2018  6/2017 Muutos  12/2017

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 3 286 3 253 1 % 3 268

Aineelliset hyödykkeet 3 951 2 179 81 % 2 572

Myytävissä olevat sijoitukset 15 15 0 % 15

Laskennalliset verosaamiset 3 501 3 017 16 % 3 501

Pitkäaikaiset varat yhteensä 10 753 8 465 27 % 9 356

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 2 293 2 448 -6 % 1 922

Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 288 4 330 68 % 5 842

Rahavarat 1 613 485 233 % 384

Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 195 7 263 54 % 8 145

Varat yhteensä 21 948 15 728 40 % 17 504

Oma pääoma ja velat

Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 481 4 266 5 % 4 478

Työsuhde-etuuksien uudelleen arvostus -41 0 -41

Kertyneet voittovarat 7 212 5 705 26 % 6 659

Oma pääoma yhteensä 12 652 10 971 15 % 12 096

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 3 561 751 374 % 1 003

Muut pitkäaikaiset velat 402 357 13 % 402

Laskennalliset verovelat 21 19 11 % 21

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 881 191 361 % 508

Osto- ja muut velat 4 429 3 439 29 % 3 473

Velat yhteensä 9 295 4 758 95 % 5 408

Oma pääoma ja velat yhteensä 21 948 15 728 40 % 17 504
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 

 

 

Tammi-kesäkuu 2018
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Oma pääoma 1.1.2018 1 000 4 478 -41 4 6 655 12 096

Laaja tulos 

Katsauskauden tulos 1 021 1 021

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot   -1 -1

Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -1 1 021 1 021

Liiketoimet omistajien kanssa

Maksetut osingot -467 -467

Osakepalkitseminen 3 3

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 3 0 0 -467 -464

Oma pääoma 30.6.2018 1 000 4 481 -41 3 7 210 12 652

Tammi-kesäkuu 2017

Oma pääoma 1.1.2017 1 000 4 255 0 -1 5 386 10 639

Laaja tulos 

Katsauskauden tulos 315 315

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot     5 5

Laaja tulos yhteensä 0 0 0 5 315 320

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakepalkitseminen 11 11

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 11 0 0 0 11

Oma pääoma 30.6.2017 1 000 4 266 0 4 5 701 10 971
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RAHAVIRTALASKELMA 

 

1 000 €  1-6/2018  1-6/2017  1-12/2017

Katsauskauden tulos 1 021 315 1 269

Oikaisut 595 577 644

Käyttöpääoman muutos -831 230 -1 023

Saadut korot 0 1 2

Maksetut korot -57 -38 -51

Maksetut verot -1 -3 -5

Liiketoiminnan rahavirta 726 1 081 836

Investoinnit -1 971 -332 -962

Käyttöomaisuusmyynnit 8 35 35

Investointien rahavirta -1 963 -298 -928

Lainojen nostot 3 281 0 373

Lainojen takaisinmaksut -348 -557 -356

Maksetut osingot -467 0 0

Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 0 201

Rahoituksen rahavirta 2 466 -557 217

Rahavarojen muutos 1 229 227 126

Rahavarat tilikauden alussa 384 258 258

Rahavarat katsauskauden lopussa 1 613 485 384
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TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT  

 

 

 

 

Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017

Liikevaihto, M€ 7,7 6,1 6,3 6,0 5,7

Käyttökate, M€ 1,1 0,6 0,7 0,4 0,4

Liiketulos, M€ 0,8 0,3 0,4 0,1 0,1

   % liikevaihdosta 10 % 5 % 6 % 2 % 2 %

Tulos ennen veroja, M€ 0,8 0,3 0,4 0,1 0,1

   % liikevaihdosta 10 % 4 % 6 % 1 % 1 %

Tilikauden tulos, M€ 0,8 0,3 0,9 0,1 0,1

   % liikevaihdosta 10 % 4 % 14 % 1 % 1 %

Omavaraisuusaste, % 58 % 61 % 69 % 71 % 70 %

Gearing, % 22 % 22 % 9 % 5 % 4 %

Bruttoinvestoinnit 

käyttöomaisuuteen, 0,6 1,4 0,3 0,3 0,2

   % liikevaihdosta 7 % 23 % 5 % 5 % 3 %

Henkilöstö kauden lopussa 116 115 113 114 113

Tulos/osake (EPS), € 0,12 0,04 0,13 0,01 0,01

Oma pääoma/osake, € 1,90 1,79 1,81 1,69 1,68

Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

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

Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.

Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja

Oma pääoma

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Korolliset nettorahoitusvelat  

Oma pääoma

Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä

Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus

Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut

+- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot

Liiketoiminnan 

rahavirta
=

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:

Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät 

Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. 

Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, 

kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja 

rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riski-

tekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista 

liikkumavaraa.

Omavaraisuusaste, % = x 100

Gearing, % = x 100
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VASTUUSITOUMUKSET 

 

 

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

Espoossa, 9.8.2018 

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. 

 

1 000 €  6/2018  6/2017  12/2017

Yrityskiinnitykset 4 000 2 000 2 000

Vuokravastuut 44 460 477

Muut vastuut 1 234 21 21

Yhteensä 5 278 2 481 2 498

http://www.aspocomp.com/

