vuosikertomus

TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE

Taloudelliset julkaisut
Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2008 seuraavasti:
•

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 15.5.

•

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta torstaina 14.8.

•

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta torstaina 13.11.

Ns. hiljainen kausi alkaa kaksi viikkoa ennen osavuosikatsausten julkaisua ja kolme viikkoa ennen tilinpäätöksen
julkaisua.
Taloudelliset raportit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Raportit ja tämä vuosikertomus julkaistaan ainoastaan sähköisesti.
Taloudelliset raportit, vuosikertomukset ja pörssitiedotteet löytyvät osoitteesta www.aspocomp.com. Tulostettuja raportteja
ja tiedotteita voi tilata numerosta (09) 59 181.

Yhtiökokous
Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.4.2008.

Osinkopolitiikka
Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on
palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa. Todennäköisesti hallitus ei
tule ehdottamaan osinkojen maksua lähivuosina.

Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 ei makseta osinkoa.

Muutokset omistajien yhteystiedoissa
Pyydämme ilmoittamaan mahdolliset muutokset osoite- tai muissa tiedoissa suoraan arvo-osuustilipankkiin.
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Vuosikertomus 2007 Aspocomp

Aspocomp lyhyesti
Merkittävä rakennemuutos vuoden lopulla
Aspocomp-konserni tarjoaa piirilevyjen suunnittelua ja valmistusta sekä asiakkaiden tuotesuunnittelua ja valmistuksen
käynnistämistä tukevia palveluita. Aspocompin tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa mm. tietoliikenneverkoissa,
autoissa ja kuluttajaelektroniikassa. Tietoliikenneverkkoteollisuuden piirilevyt ja palvelut muodostavat myynnistä noin 51
prosenttia.
Aspocompin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomen Oulussa ja Thaimaan Srirachassa. Vuoden lopulla konsernin emoyhtiö
myi tehtaansa Kiinassa ja suunnitteilla olevan tehtaansa Intiassa yhteisyritys Meadville Aspocomp Holdingsille. Aspocomp
myi lisäksi 10 prosenttia tytäryhtiöstään Oulussa yhteisyrityskumppanilleen.
Kaupan jälkeen konserni omistaa 20 prosenttia Meadville Aspocomp Holdingsista, 90 prosenttia Aspocomp Oulu Oy:stä,
noin 88 prosenttia Thaimaan tytäryhtiöstä, noin 15 prosenttia Imbera Inc:stä sekä kiinteistöt Salossa ja Oulussa. Konsernin
tilivuoden liikevaihto rakennemuutoksen jälkeen oli 42,4 miljoonaa euroa.
Emoyhtiö Aspocomp Group Oyj:n pääasiallinen tehtävä on rakennemuutoksen loppuun saattaminen, emoyhtiön velkojen
hoito ja julkisen yhtiön velvotteiden täyttäminen.

Piirilevy

Konsernin avainluvut

Piirilevy on lähes kaikkien elektroniikkatuotteiden perusra-

2007

2006

42,4

48,6

Liiketulos, milj. euroa

- 15,8

- 6,7

Tulos/osake jatkuvista
liiketoiminnoista, euroa

- 0,54

- 0,43

kenne, joka toimii liitäntä- ja kytkentäalustana siihen asen-

Liikevaihto, milj. euroa

netuille komponenteille ja niiden välillä kulkeville sähkösignaaleille. Piirilevy sisältää tyypillisesti useita päällekkäisiä
kerroksia. Komponenttien väliset signaalit kulkevat sisäkerrosten läpi poratuissa kuparipäällysteisissä rei’issä, jotka

Omavaraisuusaste, %

7,8

37,0

kytkevät kerrokset toisiinsa. Piirilevyt ovat sovelluskohtaisia

Nettovelkaantumisaste, %

724,2

74,5

Henkilöstö 31.12.

1 120

1 931

eli ne suunnitellaan aina asiakkaan kunkin tuotteen ominaisuuksien mukaan.
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Vuosi 2007 lyhyesti: strategiset muutokset
Tavoite
Aspocomp-konsernin strateginen tavoite on ollut kasvaa lisäämällä investointeja nopeasti kasvavalla HDI-piirilevyjen
markkinalla Aasiassa ja osallistumalla alan konsolidoitumiskehitykseen.

Investointi Kiinassa
Aspocomp kasvatti omistuksensa Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyrityksestä 100 prosenttiin ostamalla yhtiöstä
49 prosentin vähemmistöosuuden 4.4.2007. Kaupan tavoite
oli palvella paremmin asiakkaita ja hyötyä enemmän tehtaan
kannattavuudesta. Se rahoitettiin Standard Chartered Bank
Hong Kongin myöntämällä 40 miljoonan euron lainalla. Alkuvuonna Aspocomp jatkoi myös HDI-piirilevytehtaan suunnitteluprojektia Chennaissa Intiassa, jossa investoinnin määräksi arvioitiin noin 100 miljoonaa euroa.

Järjestelyllä pyrittiin turvaamaan matkapuhelimissa ja muissa vastaavissa sovelluksissa käytettävien HDI-piirilevyjen
volyymituotanto Aasiassa. Osapuolet sopivat, että ne voivat
listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai käyttää
molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20
prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013.

Emoyhtiö hoitaa velkoja – tuotanto Suomessa
ja Thaimaassa
Meadville maksoi omistuksestaan yhteisyrityksessä noin
61 miljoona euroa, josta noin 40 miljoonaa euroa käytettiin
Standard Chartered Bankilta otetun lainan maksuun ja noin
8 miljoonaa euroa Kiinan tytäryhtiön käyttöpääomalainojen
takaisinmaksuun. Jäljelle jäävällä summalla lyhennettiin Aspocompin korollisia velkoja Suomessa ja vahvistettiin yhtiön
maksuvalmiutta.
Aspocomp allekirjoitti 23.11.2007 suomalaisten pankki-

Salon tehtaan sulkeminen
Kannattamaton Salon tehdas suljettiin heinäkuussa.

velkojiensa kanssa sopimuksen noin 35 miljoonan euron
velkojen uudelleenjärjestelystä, jolla lykättiin lainojen lyhennyksiä ja sovittiin pääomaan vuosittain lisättävästä 2,5 prosentin vuosikorosta.

Volyymituotanto yhteisyritykseen Aasiassa

Yritysjärjestelyn ja sovittujen lainojen takaisinmaksun jäl-

Kesäkuussa Aspocomp ilmoitti neuvottelevansa yhteistyös-

keen Aspocomp-konsernin korollisten velkojen nimellis-

tä mahdollisten strategisten kumppanien kanssa nopeut-

arvoinen yhteismäärä oli 48,7 miljoonaa euroa. Se ylitti

taakseen kasvuaan Aasiassa ja rahoittaakseen suunnitel-

edelleen pitkäaikaisten varojen (käyttöomaisuuden) kirjan-

lun investointiohjelmansa. Intian tehdasprojekti jäädytettiin

pitoarvon.

odottamaan mahdollista partnerivalintaa. Neuvottelujen jälkeen allekirjoitettiin 8.11.2007 sopimus, jolla Aspocomp myi
osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja Intiassa
sekä laitteita Salon tehtaalta uudelle holding-yhtiölle. Yhtiön

Emoyhtiön kokonaan omistamat tehtaat Thaimaassa ja
Suomessa valmistavat piirilevyjä tietoliikenneverkkoihin,
autoteollisuuteen ja kuluttajaelektroniikkaan.

osakkeista 80 prosenttia myytiin Meadville Holdings Limitedille, joka on Hong Kongissa listattu Meadville Groupin
emoyhtiö. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella. Meadville on päävastuussa yhteisyrityksen liiketoiminnasta.
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Vuosikertomus 2007 Aspocomp

Tiedotteet vuonna 2007
28.12.2007:

Aspocompin johtoryhmä pienenee

18.12.2007:

Aspocomp Group Oyj:n taloudelliset 		
katsaukset vuonna 2008

14.12.2007:

30.10.2007:

osavuosikatsauksen julkaisu siirtyy
23.10.2007:

04.12.2007:

Aspocompin yt-neuvottelut päättyneet

26.11.2007:

Aspocompin ylimääräinen yhtiökokous 		

05.10.2007:

Aspocomp ja pankit sopineet velkojen
uudelleenjärjestelystä

16.11.2007: 	Meadville Holdings Limitedin pörssitiedote
Aspocompin ja Meadvillen

02.10.2007:

julkaistuun laskentakaavaan
15.11.2007:

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007

15.11.2007:

Aspocomp Group Oyj:n ja Meadville
Holdings Limitedin kumppanuussopimuksen

nollatasoa
19.09.2007: 	Sampo Pankki vastustaa Aspocomp Oy:n
sulauttamista emoyhtiöön
22.08.2007:

Aspocomp lykkäsi pörssitiedotteen
antamista koskien kannetta sen kiinalaista

mukainen ilmoitus omistusosuuden

20.08.2007: 	Tapio Hintikka eronnut Aspocompin
hallituksesta
09.08.2007:

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007

03.07.2007:

Aspocomp S.A.S.: korvausvastuu on
muutettu lainaksi

26.06.2007: 	Muutoksia Aspocompin johtoryhmässä
21.06.2007:

muutoksesta

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

08.11.2007: 	Kutsu Aspocomp Group Oyj:n ylimääräiseen

20.06.2007:

Aspocompin Kiinan ja Intian tytäryhtiöt 		

15.06.2007:

Aasiassa, Intian tehtaan käynnistys siirtyy

yhteisyritykseen
Aspocompin talousjohtaja vaihtuu

Aspocompin yt-neuvottelut: Salon tehdas
suljetaan - kumppanuusneuvotteluja

	Meadvillen kanssa perustettuun

31.10.2007:

Aspocomp S.A.S: Ranskan Korkein Oikeus
piti voimassa aiemman päätöksen

yhtiökokoukseen
08.11.2007:

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukainen ilmoitus omistusosuuden

tytäryhtiötä vastaan
09.11.2007:

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
muutoksesta

taloudelliset vaikutukset
09.11.2007:

Aspocompin loka-joulukuun konsolidoitu
kassavirta ei todennäköisesti saavuta

kumppanuussopimuksesta
15.11.2007: 	Korjaus Meadville-sopimuksen 8.11.

Aspocomp on sopinut standstill-järjestelystä
suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa

hyväksyi kumppanuussopimuksen
23.11.2007:

Aspocomp käynnistää yt-neuvottelut 		
emoyhtiössä ja Aspocomp Oy:ssä

Aspocompin ja Meadvillen yritysjärjestelyä
koskeva sopimus on saatettu päätökseen

Aspocompin tammi-syyskuun

28.05.2007:

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukainen ilmoitus omistusosuuden
muutoksesta
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11.05.2007: 	Kaupthing Bank keskeyttää Aspocompin

16.04.2007:

osakkeen markkinatakauksen toistaiseksi
10.05.2007:

Aspocompin hallitus: optio-oikeuksia osana

tulos
04.04.2007:

johdon kannustusjärjestelmää
10.05.2007:

Aspocompin tytäryhtiön Aspocomp Oy:n

Aspocomp Group Oyj:n hallituksen

30.03.2007: 	Ilmoitus järjestelystä, joka toteutuessaan
johtaa omistusoikeuden muuttumiseen
23.03.2007:

järjestäytyminen
10.05.2007:

Aspocompin yhtiökokous: hallitukselle
valtuutus osakeantiin

07.05.2007:

Aspocomp S.A.S: Ranskan korkein oikeus
antaa päätöksen kesällä 2007

04.05.2007:

Aspocompin osakeantia koskeva 		
listalleottoesite julkaistaan 26.3.2007

22.03.2007:

Aspocompin tilinpäätös julkaistu

21.03.2007:

Aspocompin 40 miljoonan euron laina 		

	Standard Chartered Bankilta allekirjoitettu
16.03.2007:

Aspocomp käynnistää yt-neuvottelut 		

	Suomessa

Aspocomp on ostanut kiinalaisen 		
yhteisyrityksensä vähemmistöosuuden

sulautuminen emoyhtiöön
10.05.2007:

Aspocompin merkintäoikeusannin alustava

Aspocompin hallitus päätti 			
merkintäoikeusannista

16.03.2007:

Aspocomp solminut Kiinan yhteisyrityksen

04.05.2007:

Aspocompin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007

30.04.2007:

Aspocompin vuosikertomus julkaistu

15.03.2007:

Aspocompille uusi osinkopolitiikka

20.04.2007:

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n

15.03.2007:

Aspocomp ostaa Kiinan yhteisyrityksen;

mukaiset ilmoitukset omistusosuuden 		

	Intian investointi ja aikataulu tarkentuneet

muutoksista
19.04.2007:

01.03.2007:

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukainen ilmoitus omistusosuuden 		
muutoksesta

18.04.2007:

ostosopimuksen

Aspocomp Group Oyj:n merkintäoikeusannin
lopullinen tulos ja muutos 			
vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien
osakemerkintähintoihin

18.04.2007: 	Kutsu Aspocomp Group Oyj:n 			
yhtiökokoukseen
17.04.2007: 	Imbera uudessa kehitysvaiheessa - 		

Aspocompin varsinaisen yhtiökokouksen
ajankohta muuttuu

15.02.2007:

Aspocompin tilinpäätöstiedote 2006

15.02.2007:

Aspocompin kasvun rahoitus Intiassa ja

	Kiinassa
19.01.2007:

Aspocompin ylimääräinen yhtiökokous:
valtuutus osakeantiin, hallituksen 		
kokoonpano vaihtui

16.01.2007: 	Esitykset yhtiökokoukselle Aspocompin 		
hallituksen kokoonpanoksi

Aspocomp vähentää omistustaan yhtiössä
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Toimitusjohtajan Katsaus
Vuonna 2007 toteutettiin Aspocompin historian merkittävimmät rakennemuutokset. Salon tehdas suljettiin heinäkuussa.
Marraskuun lopussa tytäryhtiöt Kiinassa ja Intiassa sekä tuotantolaitteita Salon suljetulta tehtaalta siirrettiin uudelle holding-yhtiölle, Meadville Aspocomp Holdings Limitedille, jossa Aspocomp on vähemmistöosakkaana 20 prosentin osuudella.
Yhteisyrityksen pääomistaja on Hong Kongissa listattu Meadville Holdings Limited, joka on piirilevyvalmistaja Meadville
Groupin emoyhtiö. Aspocomp siirsi yhteisyritykseen myös keskitetyn myynti- ja markkinointiorganisaation. Keskitetty
tuotekehitysorganisaatio siirrettiin suoraan Meadville Groupille.
Järjestelyn ansiosta strategiset investoinnit Aasiassa voivat jatkua Aspocompin pidemmän aikavälin suunnitelmien mukaisesti. Yhteisyrityksen osapuolet ovat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai käyttää molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013.
Yritysjärjestelyn jälkeen Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat Oulussa ja Srirachassa Thaimaassa. Oulun
tehtaan liiketoiminta on terveellä pohjalla. Tehdas keskittyy tietoliikenneverkkoteollisuuden piirilevyjen valmistukseen ja
sen tarjoamille joustaville proto-, esisarja- ja pikatoimituksille on jatkuvasti markkinapotentiaalia. Thaimaan tehtaan syvä
tappiokierre on saatu käännettyä ja tehtaan kuormitus on tällä hetkellä suunnitellulla tasolla. Tehdas palvelee Aspocompin
autoteollisuuden, teollisuuselektroniikan ja tietoliikennesovellusten asiakkaita.
Aspocomp sopi 14.12.2007 suomalaisten pankkien kanssa velkojensa uudelleenjärjestelystä. Sopimuksen mukaisesti
lainojen lyhennyksiä lykätään ja jaksotetaan vuosille 2007-2013 siten, että ne keskitetään vuodelle 2013 eli yritysjärjestelyyn liittyvien osto- ja myyntioikeuksien mahdolliseen toteutusajankohtaan. Lisäksi lainoille sovittiin vuotuinen 2,5 prosentin
korko, joka lisätään pääomiin.
Yritysjärjestelyn ja sovittujen lainojen takaisinmaksun jälkeen Aspocomp-konsernin korollisten velkojen nimellisarvoinen
yhteismäärä oli vuoden lopussa noin 49 miljoonaa euroa, joista kotimaiset korolliset velat olivat noin 33 miljoonaa euroa.
Salon tehtaan tehdaskiinteistö myytiin 27.2.2008, minkä jälkeen kotimaiset korolliset velat olivat noin 27 miljoonaa euroa.
Konsernin kustannukset on sopeutettu voimakkaasti vastaamaan uutta rakennetta. Kaikki sopeutukseen liittyvät toimenpiteet on jo pääosin toteutettu ja konsernin keskushallinnossa työskentelee tällä hetkellä suunnitelman mukaiset neljä
henkilöä.
Vuodenvaihteen jälkeen konsernissa toteutettiin laaja liiketoiminnan riskien kartoitus. Tulevaisuuden epävarmuustekijöitä
on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla 11-13.
Aspocompin tehtävä kuluvana vuonna on rakennemuutoksen viimeistelyn, velkojen hoidon ja julkisen yhtiön velvoitteiden
täyttämisen ohella varmistaa yhtiön tulevien vuosien toimintakyky.

Isto Hantila
Toimitusjohtaja
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Toiminnan yleispiirteet
Aspocomp-konsernin emoyhtiö on Aspocomp Group Oyj. Konsernin tuotantolaitokset Suomessa, Aspocomp Oulu Oy, ja Thaimaassa, Aspocomp Thailand
Co. Ltd., suunnittelevat ja valmistavat vaativia piirilevyjä ja ja tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Konsernin tytäryhtiöiden asiakkaat ovat pääosin Euroopassa
ja Aasiassa ja valmistavat tietoliikenneverkkoja, autoelektroniikkaa ja muita teollisuussovelluksia. Emoyhtiö omistaa Aspocomp Oulu Oy:stä 90 prosenttia ja
Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:stä 88 prosenttia. Emoyhtiö omistaa välillisesti 20 prosentin osuuden Aspocomp Asia Limitedistä, johon on siirretty marraskuun 2007 yritysjärjestelyssä Aspocompin aiemmat omistukset Kiinan ja Intian tytäryhtiöissä sekä tuotantolaitteita Aspocompin kesällä 2007 suljetulta Salon
tehtaalta. Aspocomp myi Aspocomp Asia Limitedistä 80 prosentin omistusosuuden Meadville Holdings Limitedille (ks. jäljempänä kohdassa ”Muutokset
konsernin strategiassa ja rakenteessa”). Lisäksi emoyhtiö omistaa 15 prosentin osuuden Imbera Electronics Oy:stä.

Muutokset konsernin strategiassa ja rakenteessa
Aspocomp päätti kesäkuussa 2007 konsernin Salon tehtaan tuotannon lakkauttamisesta kannattamattomana heinäkuun puoliväliin mennessä. Irtisanomisilla
ja Salon tehtaan sulkemisella oli tavoitteena yli 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Alaskirjauksista ja irtisanomisista aiheutuneet kertaluonteiset erät olivat
noin 20 miljoonaa euroa, josta tehdasrakennuksen ja siihen liittyvien muiden pitkävaikutteisten menojen alaskirjauksen osuus oli noin 11 miljoonaa euroa.
Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se siirsi osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaaltaan
uudelle holding-yhtiölle, Aspocomp Asia Limitedille. Holding-yhtiön osakkeista 80 prosenttia myytiin Meadville Holdings Limitedille, joka on Hong Kongissa
listattu Meadville Groupin emoyhtiö. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella.
Aspocomp siirsi yhteisyritykselle omaisuuseriä yhteensä noin 77 miljoonan euron arvosta. Meadville maksoi 80 prosentin omistuksestaan yhteisyrityksessä
noin 61 miljoona euroa. Aspocomp käytti tästä noin 40 miljoonaa euroa Standard Chartered Bankilta otetun lainan maksuun kokonaisuudessaan ja noin 8
miljoonaa euroa Kiinan tytäryhtiön käyttöpääomalainojen takaisinmaksuun. Jäljelle jäävällä summalla lyhennettiin Aspocompin korollisia velkoja Suomessa
ja vahvistetttiin yhtiön maksuvalmiutta.
Osapuolet olivat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai ne voivat käyttää molemminpuolisia myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013. Lisäksi kumppanit olivat sopineet Aspocompin 20 prosentin omistusosuuden
myynti- ja osto-oikeuksien hinnoitteluperiaatteista. Hinnoittelu perustuu korkeimpaan arvoon seuraavista: joko 5,5 kertaa EBITDA vähennettynä nettoveloilla,
yhteisyrityksen oma pääoma tai sovittu minimihinta, EUR 15,38 miljoonaa lisättynä 2,5 prosentin vuotuisella korolla option toteuttamiseen saakka. Sovittu
minimihinta on Aspocompin 20 prosentin osuuden alkuperäinen arvo yhteisyrityksessä.
Osana sopimusta Meadville osti lisäksi 10 prosenttia Aspocompin tytäryhtiöstä, Aspocomp Oulu Oy:stä, Oulussa. Kauppahinta oli noin 1,8 miljoonaa euroa.
Aspocompin omistus Thaimaan tytäryhtiöstä pysyi ennallaan. Lisäksi myytiin erillisellä sopimuksella Salon tehtaan laitteita Meadvillelle noin 1,6 miljoonan
euron arvosta.
Yhteisyrityksen pääosakkeenomistajana Meadville Holdings Limited vastaa pääasiallisesti yhteisyrityksen liiketoiminnasta. Tarkoituksena on kehittää ja tehostaa yhteisyrityksen ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa. Yritysjärjestelyn yhteydessä Aspocomp siirsi Meadvillen ja yhteisyrityksen käyttöön omistamansa
patenttioikeudet, rekisteröimättömän teknologian ja tavaramerkit. (Meadville Holdings Limitedin pörssitiedote kumppanuussopimuksesta on julkaistu myös
Aspocompin tiedotteena 16.11.2007)
Aspocomp Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 26.11.2007 päätti hyväksyä yritysjärjestelyä koskevan sopimuksen Meadville Holdings Limitedin kanssa
ja sopimus tuli voimaan 30.11.2007.
Aspocomp Group Oyj, Aspocomp Oy, Aspocomp Oulu Oy ja Aspocomp Holdings PTE. allekirjoittivat 23.11.2007 suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa
sopimuksen velkojensa uudelleenjärjestelystä. Sopimus tuli voimaan 14.12.2007.
Velkojen uudelleenjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan Aspocompin lainojen lyhennykset lykkääntyvät siten, että ne jaksottuvat alkaen vuodesta 2007
ja päättyen yritysjärjestelyyn liittyvään osto- ja myyntioptioiden toteutusvuoteen painottuen jakson viimeiselle vuodelle. Sopimuksen voimaantultua lainoille
lasketaan vuotuinen 2,5 prosentin korko, joka lisätään pääomaan ja maksetaan osto- ja myyntioptioiden toteutusvuonna, aikaisintaan vuonna 2013.
Yritysjärjestelyn ja sovittujen lainojen takaisinmaksun jälkeen Aspocomp-konsernin korollisten velkojen nimellisarvoinen yhteismäärä oli 31.12.2007 noin
50,9 miljoonaa euroa, joista kotimaiset korolliset velat olivat noin 33 miljoonaa euroa. Aspocomp-konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä ylitti edelleen
konsernin pitkäaikaisten varojen (käyttöomaisuuden) kirjanpitoarvon.
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Piirilevymarkkina
Aspocomp Oulu Oy toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja teollisuuselektroniikka-alojen tarpeisiin ja toimii piirilevyjen proto-, ramp up- ja piensarjatoimittajana. Palvelutarjontaan kuuluu pikatoimitukset, äkillisten piirilevytarpeiden tyydyttäminen myös volyymitoimituksissa, uusien teknologioiden kokeileminen ja
tuotteistaminen, materiaaliselvitysten tekeminen sekä läheinen yhteistyö volyymivalmistajien kanssa. Aspocomp Oulu Oy:n pääasialliset piirilevyteknologiat
ovat HDI-piirilevyt (High Density Interconnection), monikerrospiirilevyt aina 28 kerrokseen asti, Heat Sink- piirilevyt pääosin autoteollisuudelle sekä Teflon- tai
keramiikkapohjaiset piirilevyt.
Aspocomp Thaimaa valmistaa kaksi- ja monikerrospiirilevyjä autoteollisuuden, teollisuuselektroniikan ja tietoliikenne-elektroniikan sovelluksiin. Pääosa tuotannosta on neljä- ja kuusikerroslevyjä, kerrosmäärän ollessa korkeimmillaan 12. Lisäksi tehdas valmistaa yhdistelmälevyjä (semi-flex), joissa on sekä
jäykkä että joustava osa. Yhdistelmälevyjä valmistetaan sekä auto- että teollisuuselektroniikkasovelluksiin. Levy tarjoaa asiakkaille kustannustehokkaan
vaihtoehdon tapauksissa, joissa loppukokoonpanon muoto vaatii ladotun piirilevyn – tai piirilevyjen – olevan useammassa tasossa. Yhdistelmälevyyn voidaan
latoa komponentit yhdessä tasossa ja yhdellä kerralla, jonka jälkeen joustava osa sallii levy-yhdistelmän taivuttamisen lopulliseen muotoonsa. Ratkaisussa
ei myöskään tarvita kahta erillistä piirilevyä yhdistävää komponenttia.
Teollisuuselektroniikka muodostaa monimuotoisimman sovellusalueen niin tuotevalikoimaltaan kuin volyymiltaan. Aspocomp Thaimaa keskittyy pieniin ja
keskisuuriin volyymeihin sekä tuotteisiin, joissa on tiettyjä erikoispiirteitä. Näin tuotteet voidaan hinnoitella hieman yli keskimääräisten, Kiinassa vallitsevien,
erittäin alhaisten neliöhintojen.

Liikevaihto ja tulos
Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja -tappio, miljoonaa euroa

2007

muutos-%

2006

Liikevaihto

42,4

-13

48,6

Liiketappio

-15,8

-6,7

Liiketappio-%

-37,3

-13,7

Vuoden 2005 liikevaihto oli 135,4 miljoonaa euroa, liiketappio -17,8 miljoonaa euroa ja liiketappioprosentti -13,1 % sisältäen lopetetut toiminnot.
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tehtaittain:

•
•

Oulun tehdas 53 prosenttia (50 %)
Thaimaan tehdas 47 prosenttia (50 %)

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto markkina-alueittain:

•
•
•

Eurooppa 79 prosenttia (68 %)
Aasia 12 prosenttia (15 %)
Etelä- ja Pohjois-Amerikka 9 prosenttia (17 %)

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tuotealueittain:

•
•

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

Katsauskaudella HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin koko piirilevytuotannosta oli 20 prosenttia (11 %).
Katsauskaudella Aspocomp Oulu Oy:n viiden suurimman asiakkaan osuus sen liikevaihdosta oli 69 % ja viisi suurinta asiakasta olivat Elcoteq, Incap, Nokia
Siemens Networks, Scanfil  ja Wabco. Aspocomp Thailand Ltd:n viiden suurimman asiakkaan osuus sen myynnistä oli noin 87 % ja ne olivat Continental
Automotive Systems, Honeywell, Leopold Kostal, Nokia Siemens Networks ja  Wabco.
Liikevoitto ennen poistoja oli -12,2 miljoonaa euroa (-3,6).
Konsernin nettorahoituskulut olivat -5,2 miljoonaa euroa (-2,0). Nettorahoituskuluihin sisältyy velkojen järjestelyjen positiivinen vaikutus 2 miljoonaa euroa.
Katsauskauden tappio (sisältäen myydyt ja lopetetut liiketoiminnat) oli -64,9 miljoonaa euroa (-27,2).
Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,54 euroa (-0,43).

10

Rahoitus, investoinnit ja omavaraisuus
Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -25,7 miljoonaa euroa (1,9). Konsernin konsolidoidut likvidit varat kauden lopussa olivat 8,4
miljoonaa euroa (22,7).
Korolliset velat olivat 47,3 miljoonaa euroa (73,6), josta rahoitusleasingvelkojen osuus oli 1,4 miljoonaa euroa (23,7). Nettovelkaantumisaste nousi lähinnä
heikon tuloksen vuoksi 724,2 prosenttiin (74,5 %). Korottomat velat olivat 16,2 miljoonaa euroa (42,9).
Liiketoiminnan rahavirta oli -26,1 miljoonaa euroa (1,9) ja investoinnit 0,5 miljoonaa euroa (3,7).
Konsernin omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 7,8 prosenttia (37,0 %). Omavaraisuusaste vuonna 2005 oli 57,6 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli -63,1
prosenttia (-13,3 %). Vuonna 2005 oman pääoman tuotto oli -19,9 prosenttia. Emoyhtiön omapääoma on alle puolet sen osakepääomasta.
Merkittävä osa maaliskuisesta merkintäoikeusannista saaduista varoista on käytetty yhtiön käyttöpääomatarpeen kattamiseen.

Arvio liiketoiminnan riskeistä
Aspocomp-konsernin riskienhallinnan pääperiaatteena on ollut määrittää riskien laajuus mahdollisimman tarkasti ja seurata niiden kehittymistä suhteessa
etukäteen määriteltyihin riskirajoihin. Hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Alla on kuvattu merkittävimpiä strategisia, toiminnallisia, rahoitus ja vahinkoriskejä, jotka saattavat toteutuessaan
vaarantaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi mainitaan muita määriteltyjä riskejä, joiden tarkemmat kuvaukset ovat tilinpäätöksen riskiosiossa.
Liiketoimintaan liittyviä strategisia ja operatiivisia riskejä;
Kuvattujen strategisten riskien suhteen yhtiö pyrkii ennaltaehkäisemään tai rajaamaan riskien toteutumisen todennäköisyyttä omilla strategisilla valinnoillaan,
perustuen päätöksentekohetkellä käytettävissä olevaan parhaaseen tietoon ja ymmärrykseen.
Operatiivisten riskien hallinnan keskeisiä elementtejä ovat kansainvälisen liiketoimintaympäristön ymmärtäminen ja oman toiminnan sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin. Lisäksi tuotantolaitokset mimimoivat riskejä koulutuksella, teknologisen osaamisen kehittämisellä ja tietojärjestelmien kehittämisellä.
Riippuvuus asiakasmarkkinoista;
Aspocompin tytäryhtiöt Oulussa ja Thaimaassa valmistivat vuonna 2007 tuotteita usealle maailmanlaajuiselle strategiselle asiakkaalle sekä monille muille
paikallisille asiakkaille. Samaan aikaan Aspocomp Oulu Oy:n viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 69 % ja viisi suurinta asiakasta olivat Elcoteq, Scanfil, Incap, Nokia Siemens Networks ja Wabco. Aspocomp Thailand Ltd:n viiden suurimman asiakkaan osuus myynnistä oli noin 87 % ja ne olivat
Continental Automotive Systems, Nokia Siemens Networks, Wabco, Leopold Kostal ja Honeywell.
Salon tehtaan uudistus Suomessa;
Salon tehtaan uudistamisprojekti, jonka tavoitteena oli muuttaa tehdas uusien, elinkaarensa alkuvaiheessa olevien teknologisesti haastavien HDI-piirilevyjen
valmistajaksi käynnistettiin vuonna 2005. Tavoite oli parantaa tehtaan toiminnan tehokkuutta ja pyrkiä varmistamaan toiminnan jatkaminen Suomessa. Tähän
tavoitteeseen ei päästy ja tehdas päätettiin sulkea heinäkuussa 2007. Lopettamisen seurauksena kirjattiin lopettamiskustannuksia noin 20 miljoonaa euroa
ja irtisanottiin koko tehtaan henkilökunta.
Intian ja Kiinan investointiprojektit;
Aspocomp suunnitteli vuosina 2007-2008 investoivansa noin 170 miljoonaa euroa HDI-piirilevytehtaan rakentamiseen Intiaan ja yhteisyrityksen vähemmistöosuuden hankinnan jälkeiseen HDI-tuotantokapasiteetin laajentamiseen Kiinan Suzhoun tehtaalla. Suunniteltujen investointien rahoituksen hankinta osoittautui vallitsevissa oloissa haasteelliseksi ja muun muassa tämän seurauksena käynnistettiin yhteistyöneuvottelut partnerin mukaan saamiseksi. Neuvottelujen
seurauksena Kiinan ja Intian tehtaiden omistukset siirrettiin uuteen yhtiöön, josta 80 %:n omistusosuus myytiin Meadville Holdings Limitedille.
Kilpailu;
Aspocomp – konsernin kilpailuasema ja riskiprofiili muuttuivat merkittävästi marraskuussa 2007 tehdyn yritysjärjestelyn seurauksena.
Elektroniikkateollisuuden volyymituotteet valmistetaan pääsääntöisesti Aasiassa. Elektroniikkatuotteiden suunnittelu Euroopassa jatkuu ja kysyntä tulee painottumaan yhä enemmän tuotekehityspiirilevyjen ja piensarjalevyjen valmistukseen. Samanaikaisesti piirilevyjen vaikeusaste kohoaa, koska HDI-teknologian
osuus lisääntyy ja kerrosmäärät kasvavat.
Markkinatutkimusten mukaan kehittyvän komponenttiteknologian myötä vaativampien HDI-piirilevyjen kysyntä tulee lähiaikoina kasvamaan huomattavasti
maailmanmarkkinoita nopeammin, Aspocomp Oulu Oy:n kilpailuasema nykyisessä asiakassegmentissä on hyvä ja asema vaativien piirilevyjen pikatoimittajana Euroopassa säilyy hyvänä. Jatkossa yritys kohtaa kasvavaa kilpailua aasialaisilta prototoimittajilta.
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Yhtiön tulevaisuuden kannalta riskitekijöitä Aasiasta tulevan kilpailun lisäksi ovat tietoliikennealan rakenteelliset muutokset. Nämä saattavat johtaa tuotekehityksen vähenemiseen Euroopassa, jolloin yhtiön kilpailukyky heikkenisi ja tuotekehityksen piirilevymarkkinat supistuisivat lähialueella.
Aspocomp Thaimaan pääsovellusalue, autoelektroniikka, on nauttinut vakaasta kasvusta koko vuoden 2007 ja kasvu jatkuu elektroniikan lisääntyessä niin
henkilö- kuin hyötyajoneuvoissakin. Toimialan kilpailu kuitenkin kiristyy sen siirtyessä kulutus- ja tietoliikenne-elektroniikan tavoin entistä enemmän alhaisten
kustannusten maihin.
Tietoliikennetoimialalla kilpailu säilyy edelleen kovana Kiinasssa ja Kaakkois-Aasian maissa.Teollisuuselektroniikan alueella kilpailu jatkuu kovana sillä yhä
useammat kiinalaiset valmistajat hyväksyvät erittäin pieniä tilauksia, niin määrältään kuin arvoltaankin. Toisaalta jo vuonna 2007 oli selvästi havaittavissa
trendi, että riskiä tasaavat piirilevyostajat etsivät vaihtoehtoa Kiinalle, tyypillisesti Kaakkois-Aasian maista, kuten Thaimaasta.
Toiminta kehittyvillä markkinoilla;
Yritysjärjestelyn vuoksi tytäryhtiöistä kehittyvillä markkinoilla toimii ainoastaan Thaimaan tehdas. Kehittyvät markkinat ovat alttiimpia suuremmalle poliittiselle,
taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle epävarmuudelle kuin toiminta rakenteeltaan ja järjestelmiltään kehittyneemmissä maissa. Näin ollen lainsäädännön muutoksista tai taloudellisista, yhteiskunnallisista tai poliittisista muutoksista ja epävakaudesta johtuva tappion riski voi olla olennainen.
Asiakkaiden pitkäaikaisten tilausten puute;
Piirilevyteollisuudelle on tyypillistä asiakkaiden pitkäaikaisten sitovien tilausten puuttuminen. Tämän vuoksi tehtaiden kuormitus vaihtelee lyhellä tähtäyksellä
merkittävästikin vaikuttaen sekä liikevaihdon että tuloksen huomattavaan vaihteluun.
Aspocompin toimintaan liittyviä rahoituksellisia riskejä;
Piirilevyteollisuus on pääomavaltaista ja teknologia kehittyy nopeasti. Kapasiteetin ylläpitäminen niin määrällisesti kuin laadullisestikin vaatii rahoituksen
riittävyyden varmistamista. Investoinnit on hoidettava joko tulorahoituksella tai paikallisilla lainoilla. Mikäli Aspocompin operatiiviset tytäryhtiöt eivät pysty
hankkimaan tarvittavaa rahoitusta investoinneilleen niiden liiketoiminta voi heiketä merkittävästi.
Merkittävä velkaantuminen;
Aspocompin velkaantumisaste kasvoi merkittävästi vuonna 2007. Konsernin korolliset velat olivat 31.12.2007 yhteensä noin 49 miljoonaa euroa, joihin sisältyi 10,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina. Suomalaisten pankkivelkojien kanssa solmitussa velkojen uudelleen järjestämistä koskevassa sopimuksessa
ei kuitenkaan ollut mukana vuonna 2006 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan haltijoita. Aspocomp Group Oyj on antanut vuonna 2005 emoyhtiön 212
miljoonan bahtin omavelkaisen takauksen Bangkok Bankille tämän Aspocomp Thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi. Suomalaisten pankkien
kanssa sovittu velkajärjestely rajoittaa konsernin keskitetyn rahoituksen hoidon ainoastaan Suomeen, joten Thaimaan tehtaan on järjestettävä rahoituksensa
itsenäisesti. Lisäksi velkajärjestelysopimus rajoittaa konsernin investointimahdollisuuksia Suomessa. Velkajärjestelysopimus helpottaa korollisten velkojen
hoitoa siten, että säännöllisiä lyhennyksiä ei vaadita ja vuotuinen 2,5 %:n korko lisätään pääomaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa sovittua velkajärjestelyä koskevia sopimuksia vaihtovelkakirjalainan haltijoiden ja Bangkok Bankin kanssa, Aspocompin toimintaedellytykset heikkenevät.
Likviditeetti-ja rahoitusriski;
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen Suomen toiminnan likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan.
Thaimaan yhtiön likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri ja vaikutus yhtiön toimintamahdollisuuksiin on ajoittain hyvin merkittävä. Mikäli Aspocomp ei
saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, Meadville Aspocomp Holdingsilta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitustavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi.
Valuuttariskit;
Konsernin tuotantotoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Thaimaassa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä niin Euroopassa, Hongkongissa kuin Singaporessakin.
Konsernin pääasiallisina valuuttoina ovat euro, bahti sekä USA:n dollari. Tytäryhtiöiden omien pääomien vaihteluun liittyvä translaatioriski perustuu aasialaisten valuuttojen kurssivaihteluun.
Korkoriski;
Velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten velkojen korkoriski on Suomessa hallinnassa vuoteen 2013 saakka – korkokannan ollessa 2,5 %
vuodessa. Thaimaan yhtiön osalta korkojen muutokset vaikuttavat sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen rahoituksen markkinahintaan ja tätä kautta myös
konsernin rahoituskuluihin.
Luotto- ja vastapuoliriskit;
Luottoriskiä rajataan asiakkaiden luottokelpoisuutta seuraamalla. Likvidit varat sijoitetaan pankkeihin, joilla on hyvä luottokelpoisuus.
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Oikeudenkäynnit;
Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen maaliskuussa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja velvoitti maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle
työntekijälle korvauksina yhteensä noin 11 miljoonaa euroa noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen. Näiden työntekijöiden lisäksi 21 entistä Aspocomp SAS:n
työntekijää on nostanut kanteen Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ja on riskinä, että jäljellä olevat noin 100 työntekijää voivat myös nostaa kanteen. Kanneaika
Ranskassa vanhenee 30 vuodessa.
Vahinkoriski;
Pääosa konsernin varallisuudesta on sidottu tuotantolaitoksiin. Siten erilaiset tuotantolaitoksilla tapahtuvat vahingot kuten tulipalot, suuret konerikot tai vastaavat aiheuttavat toteutuessaan omaisuus- ja toiminnan keskeytysvahinkoja. Riskienhallintaan liittyvillä arvioilla pyritään suojautumaan edellä mainittujen
riskien toteutumista vastaan. Vakuutukset tarkistetaan vuosittain osana riskienhallintaa ja vakuutuksin pyritään kattamaan riskit, jotka taloudellisin tai muin
järkevin perustein voidaan hoitaa vakuuttamalla. Muita määriteltyjä riskejä ovat teknologian nopea muuttuminen, tuotantokapasiteetin riittävyys, kasvun
hallitseminen, kyky täyttää asiakkaiden tuotevaatimukset ja määrittelyt, kapasiteetin käyttöaste, riippuvuus yhtiön johdosta, oikeudenkäynnit, raaka-aineiden
hinnanvaihtelut ja riippuvuus avaintoimittajista, tuotevastuu, ympäristöriskit ja immateriaalioikeudet. Yhtiön parhaan käsityksen mukaan edellä on kuvattu
riskejä, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tulevaisuudessa. Lista riskeistä ei ole tyhjentävä vaan esimerkinomainen. Riskien kuvauksissa ei ole otettu
huomioon riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai suuruutta.

Tutkimus ja tuotekehitys
Liiketoiminnan siirron yhteydessä Aspocomp siirsi teknologiansa ja T&K-toiminnan Meadvillen ja yhteisyrityksen käyttöön.
Aspocomp Oulu Oy:n tutkimus- ja tuotekehitys tapahtuvat pääosin asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehdyn yhteistyön avulla. Pääasiakkaat toimittavat
vuosittain näkemyksensä tulevaisuuden teknologiavalinnoistaan, minkä avulla tehtaan kehitystyötä suunnataan. Oikein ajoitetut investoinnit ovatkin edellytys
tehokkuuden ja teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon. Kulut tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on kirjattu tehtaan yleiskuluihin.
Aspocomp Thaimaan tuotekehitys keskittyi vuonna 2007 korkean lasittumisasteen (high Tg) laminaattien luotettavuuden ja valmistettavuuden optimointiin.
Kyseisiä laminaatteja käytetään piirilevyissä, jotka juotetaan lyijyttömällä tinalla normaalia korkeammassa lämpötilassa. Lisäksi tehdas jatkoi yhdistelmälevyn
tuotannonprosessin kehittämistä korkeamman kerrosmäärän tuotteeksi. Kaikki kehittämiskustannukset on kirjattu osaksi tuotannon ja tekniikan yleiskuluja.

Osakkeet ja osakepääoma
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2007 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Yhtiö omisti osakkeiden kokonaismäärästä 200 000 kappaletta. Niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,4 prosenttia. Omilla osakkeilla
oikaistu osakemäärä oli 49 705 130 osaketta.
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin OMX Helsingin Pörssissä 88 428 810 kappaletta 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu
arvo oli 38 947 567 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,10 euroa (21.12.2007), ylin 2,20 euroa (29.1.2007) ja keskikurssi 0,44 euroa. Päätöskurssi 31.12.2007
oli 0,11 euroa ja yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 5,5 miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta
katsauskauden lopussa oli 6,8 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,4 prosenttia.
Huhtikuun 2007 merkintäoikeusannin jälkeen Aspocomp sai 19.4.2007 ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden sekä Erkki Etolan
henkilökohtainen osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli laskenut alle 5 prosentin liputusrajan. Osakkeiden kokonaismäärä oli 2 398
000 kappaletta ja niiden osuus Aspocompin osakkeista ja äänistä 4,80 prosenttia.
Työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä laski 25.5.2007 alle 5 prosentin liputusrajan eli 3,79 prosenttiin.
Sen osuus osakkeista ja äänimäärästä oli 1 890 607 kappaletta.
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laski 20.6.2007 alle 10 prosentin liputusrajan. Se oli 9,24 prosenttia eli 4 611
372 osaketta ja ääntä. Osuus laski 22.8.2007 alle 5 prosentin liputusrajan 3,89 prosenttiin eli 1 939 000 osakkeeseen ja ääneen.
Ylimääräinen yhtiökokous 19.1.2007 valtuutti hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan 200 000
oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen perusteella merkittiin 29 823 078 uutta
osaketta huhtikuussa 2007 päättyneessä merkintäoikeusannissa. Yhtiön osakemäärä nousi 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi
OMX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
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Aspocomp Group Oyj:n 10.5.2007 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannissa ja yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai saamisesta erityisten oikeuksien perusteella. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden
antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Päätöksellä ei kumottu aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia.
Kaupthing Bank Oyj, joka on toiminut Aspocompin osakkeiden LP-markkinatakaajana, keskeytti 11.5.2007 takauksen toistaiseksi. Kaupthing Bank on antanut
Aspocompin osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero on enintään 2 prosenttia. Tarjouksia annettiin vähintään 1 000 osakkeelle. Koska Aspocompin osake alitti 0,50 euron tason ja pienin tarjousten välinen ero on 1 sentti, tarjousten antaminen enintään 2 prosentin erotuksella ei ole mahdollista.

Merkintäoikeusanti
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla osakkeella kolme
uutta osaketta. Merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen laskettavat osakkeet vastasivat noin 150
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. Osakeanti perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007
antamaan valtuutukseen.
Toissijaisessa merkinnässä jokainen sijoittaja sai merkitä osakkeita, joita ei oltu merkitty merkintäoikeuksien perusteella. Yhtiö sai koko osakeantia koskevan
merkintätakauksen sijoittajaryhmältä, johon kuuluvat 2M Ventures Oy, Ajanta Oy, Avenir Rahastoyhtiö Oy, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Oy Hammarén
& Co Ab, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Oy Finvestock Ab, Ramsay & Tuutti Oy Ab ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo.
Merkintäaika alkoi 26.3.2007. Se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. Ensisijaisessa merkinnässä
merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa
ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi OMX
Helsingin Pörssissä 20.4.2007.
Osakeannin järjestäjänä toimi Evli Pankki Oyj, Corporate Finance.

Optio-oikeudet ja vaihdettava debentuurilaina
Osana vähemmistöosuuden ostoa Kiinassa ja ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Aspocompin hallitus päätti 21.3.2007 laskea liikkeeseen 4 000 000 optio-oikeutta Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Kukin optio-oikeus
oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen, jolloin yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 4 000 000 osakkeella. Merkintäoikeus
olisi alkanut 3.10.2008 (tai aiemmin, mikäli jokin taho hankkii yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista) ja päättynyt 31.3.2010. Yllä kuvatun osakeannin jälkeen
18.4.2007 kokoontunut hallitus totesi Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi noin 1,13 euroa osakkeelta. Standard Chartered Bank (Hong Kong) luopui oikeudesta merkitä osakkeita kun velan pääoma maksettiin takaisin
marraskuun 2007 yritysjärjestelyn yhteydessä.
Aspocomp antoi myös Standard Chartered Bankille sitoumuksen, ettei se laske liikkeeseen yli 40 000 000 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007
antamalla valtuutuksella ilman pankin suostumusta. Aspocomp sitoutui myös varaamaan 10 000 000 osaketta antivaltuutuksesta kaupallisesti hyväksyttävillä
ehdoilla mahdolliseen liikkeeseenlaskuun, mikäli Standard Chartered Bank pyytää sitä 120 päivän aikana ennen Kiinan vähemmmistöosuuden ostoon myönnetyn lainan ennakoitua takaisinmaksua syyskuussa 2008. Standard Chartered Bank (Hong Kong) luopui tästä oikeudesta Aspocompin maksettua lainan
pääoman, EUR 40 miljoonaa, marraskuussa 2007 yritysjärjestelyn yhteydessä.
Yllä kuvatun osakeannin jälkeen yhtiön hallitus päätti 18.4.2007 muuttaa Aspocompin liikkeeseenlaskemien vaihdettavan debentuurilainan I/2006 ja optio-oikeuksien merkintähintoja. Vaihdettavan debentuurilainan I/2006 osakkeiden merkintähintaa alennettiin 0,43 eurolla 2,1407 euroon osakkeelta. Vaihtokurssin
alentamiseksi yhtiön hallitus päätti 18.4.2007, että lainan haltijoilla on oikeus merkitä yhteensä enintään 804 810 uutta yhtiön osaketta. Muutoksen johdosta
kukin lainasta annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen nykyisen 389 yhtiön osakkeen sijasta.
Osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia
konsernin avainhenkilöille.
Hallitus jakoi yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille. Merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla
2006B riippuu konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Taloudelliset tavoitteet optioiden 2006A osalta hallitus päätti keväällä 2006.
Osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011. Aspocompissa lopettaneet avainhenkilöt ovat palauttaneet heille myönnetyt 2006A ja 2006B optio-oikeudet optioehtojen mukaisesti työ- tai toimisuhteen päätyttyä. Aspocompin tytäryhtiö Aspocomp Technology
Oy:n hallussa on 200.000 kappaletta 2006A ja 195.000 kappaletta 2006B optiota.
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Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2007).
Optioiden 2006A merkintähinta muuttui maalis-huhtikuussa 2007 toteutetun osakeannin johdosta siten, että optio-oikeuksien 2006A perusteella merkittävien
osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. Osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. Tämän muutoksen jälkeen
optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta 310 000 osakkeen sijasta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970
eurolla 310 000 euron sijasta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.
Vuoden 2006 optio-ohjelman mukaan hallituksella on oikeus jakaa yhtiön avainhenkilöille 310.000 kappaletta 2006C optiota. Optio-oikeuksilla merkittävien
osakkeiden merkintähinta tulee olemaan yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2008.

Henkilöstö
Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 1 445 henkilöä (3 373). Henkilöstön määrä 31.12.2007 oli 1 120 (1 931). Heistä työntekijöitä
oli 821 (1 479) ja toimihenkilöitä 299 (452).
Konsernin palkat ja palkkiot olivat 11,9 miljoonaa euroa (11,3). Vuonna 2005 palkat ja palkkiot olivat 27,6 miljoonaa euroa.
Henkilöstö keskimäärin alueittain
2007

Muutos, %

Eurooppa

457

-35,0

704

735

Aasia

988

-24,0

1 317

2 481

1 445

-28,0

2 021

3 216

Yhteensä

2006

2005

Aspocomp kutsui 4.5.2007 Suomen henkilöstönsä yt-lain mukaiseen yhteistoimintamenettelyyn. Neuvottelut koskivat noin 350 henkilöä Aspocomp Group
Oyj:ssä ja Aspocomp Oy:ssä poislukien Oulun tuotantolaitoksen henkilöstö. Neuvottelut päättyivät 15.6.2007. Niiden jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä
237 henkilöä, joista 183 on työntekijöitä ja 54 toimihenkilöitä. Konsernin Salon tehtaan tuotanto lakkautettiin 14.7.2007 ja 215 sen työntekijää irtisanottiin
vuoden 2007 aikana.
Aspocomp ilmoitti 23.10.2007 yt-neuvottelujen aloittamisesta 30.11. kustannustehokkuuden lisäämiseksi Aspocomp Group Oyj:ssä ja Aspocomp Oy:ssä.
Suunniteltujen toimenpiteiden kohteina olivat kaikki toiminnot. Kutsussa todettiin, että suunnitellut toimenpiteet johtaisivat toteutuessaan organisatorisiin
uudelleenjärjestelyihin ja enimmillään noin 15 henkilön irtisanomiseen Aspocomp Group Oyj:ssä ja enimmillään noin 15 henkilön irtisanomiseen Aspocomp
Oy:ssä. Neuvottelut eivät koskeneet Aspocomp Oulu Oy:tä. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin irtisanomaan yhteensä 10 henkilöä. Meadvillen ja Aspocompin
yhteisyritys on tarjonnut työtä 11 neuvottelujen piirissä olleelle henkilölle, jotka jäivät toistaiseksi Aspocompin palvelukseen. Lisäksi konsernin sisäiset henkilösiirrot ja irtisanoutumiset neuvotteluprosessin aikana vähensivät irtisanomistarvetta yhteensä 7 henkilöllä. Irtisanomisten toteuduttua ja 11 henkilön siirryttyä
yhteisyrityksen palvelukseen Aspocomp Group Oyj:hin jäi yhteensä 12 vakituista työntekijää, joista 5 henkilöä oli tiedotteen antamisen aikaan perhevapaalla.
Emoyhtiön henkilöstömäärän arvioidaan olevan 4 henkilöä vuoden 2008 loppupuolella.
Aspocompin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2007 alussa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, myyntijohtaja Rami Raulas, Euroopan tuotantojohtaja Jari Ontronen,
Aasian tuontantojohtaja Harry Gilchrist, talousjohtaja Tapio Engström, lakiasiainjohtaja Maire Laitinen ja Salon tehtaanjohtaja Reijo Savolainen. Talousjohtajana
aloitti 1.11.2007 Pertti Vuorinen ja toimitusjohtajana 9.11.2007 Isto Hantila, jotka muodostivat yhtiön johtoryhmän vuoden 2007 lopussa. (ks. jäljempänä toimitusjohtajan vaihdos kohdassa hallintotapa)

Ympäristö
Aspocomp huolehtii ympäristöstä Kansainvälisen kauppakamarin elinkeinoelämän peruskirjan mukaisesti ja konsernin tehtaat hoitavat ympäristöasioitaan
ympäristöjärjestelmien avulla. Kaikki tuotantolaitokset ovat ISO 14001 –sertifioituja.  
Vuoden 2007 aikana Oulun tehdas on valmistautunut täyttämään vuoden 2008 alussa voimaan astuvan uuden ympäristöluvan mukaiset päästönormit. Tämän vuoksi tehtaan jätevesilaitoksen kyvykkyyttä on parannettu mittavalla projektilla, jossa on käytetty apuna ulkopuolisia prosessiasiantuntijoita.
Aspocomp Oulu Oy on myös testannut ja ryhtynyt käyttämään materiaaleja, jotka soveltuvat paremmin käytettäväksi asiakkaiden lyijyttömässä juotosprosessissa. Tehtaalla on tehty toimenpiteet, jotta ATEX-direktiiveistä aiheutuneet vaatimukset täytetään.
EU:n uusi REACH-kemikaaliasetus (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) astui voimaan 1.6.2007. Aspocomp Oulu Oy on ryhtynyt asetuksen mukaisiin toimiin ja seuraa aktiivisesti asetuksen toteutusta huomioiden sen myös tulevan toimintansa suunnittelemisessa.
Asiakkaille tarjotaan materiaaliselvityksiä, joista selviää yksittäisen valmistetun tuotteen sisältämät alkuaineet. Materiaaliselvitysdokumentin avulla asiakkaat
voivat määritellä kierrätettävyyden tuotteen eliniän loputtua.
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Sekajätteen määrää tehtaalla on vähennetty tehostamalla kierrätystä ja jätteiden lajittelua. Sekajätteen määrä suhteutettuna tehtaan tuotantomäärään väheni
vuonna 2007 verrattuna aikaisempaan vuoteen.
Tehtaalla käyttöönotettu 5S-menetelmä auttaa osaltaan ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemisessä. Mainitun menetelmän käyttöönottoon on panostettu
merkittävästi viime aikoina ja sen hyödyntämistä on tarkoitus laajentaa entisestään.
Aspocomp Thaimaalla on ISO 14001 standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Se ohjaa tehtaan ympäristöön liittyvää toimintaa. Ympäristöjärjestelmää tukee 5S-järjestelmä, joka ylläpitää tehtaan tehokkuutta, järjestystä ja siisteyttä.
Tehtaan vesilaitoksen käsittelemien sivutuotteiden lisäksi suuri osa muusta syntyvästä jätteestä myydään tai luovutetaan kierrätykseen erikoistuneille yrityksille jatkokäsiteltäväksi. Jatkokäsiteltäviä aineita ovat muun muassa metallit, pakkaus- ja apumateriaalit, mutta myös laaduntarkastuksessa hylätyt tuotteet.
Asiakkaille tarjotaan materiaaliselvityksiä, joista selviää yksittäisen valmistetun tuotteen sisältämät alkuaineet. Materiaaliselvitysdokumentin avulla asiakkaat
voivat määritellä kierrätettävyyden tuotteen eliniän loputtua.
Ympäristösäädöksien tiukentuessa monet asiakkaat ovat siirtyneet tai siirtymässä lyijyttömän juotosprosessin käyttöön. Lyijytön juotos tapahtuu korkeammassa lämpötilassa ja niissä käytettävien piirilevyjen raaka-aineiden tulee sietää suurempi lämpörasitus. Tehdas hallitsee kyseisten raaka-aineiden prosessoinnin. Tehtaan useat, lyijyttömän juotoksen kanssa yhteensopivat, loppupinnoitusvaihtoehdot täydentävät ympäristöystävällisen tuotepaletin.
Aspocompin Thaimaan tehtaalla toimii turvallisuus- ja ympäristökomitea, jonka tehtävänä on minimoida mahdolliset riskitekijät liittyen niin ympäristöön kuin
työntekijöihin. Lisäksi yrityksellä on hyvinvointikomitea, joka toimii linkkinä työntekijöiden ja yrityksen välisten asioiden selvittelyssä.

Hallintotapa
Hallituksen jäsenet Gustav Nyberg ja Roberto Lencioni ilmoittivat eroavansa hallituksesta 19.1.2007. Nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta hallitus ehdotti
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Tapio Hintikka, Kari Vuorialho ja
Johan Hammarén.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2007 hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen jäseniksi Aimo Eloholman, Johan Hammarénin, Tapio Hintikan, Tuomo Lähdesmäen, Yoshiki Sasakin, Anssi Soilan ja Kari Vuorialhon. Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.
Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenten palkkiot saman suuruisina kuin vuonna 2006. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60
prosenttia. Varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella vuoden toisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 1 000
euroa kokoukselta. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 500 euroa kokoukselta.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
Järjestäytymiskokouksessaan 10.5.2007 hallitus valitsi uudelleen Tuomo Lähdesmäen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja Yoshiki Sasakin varapuheenjohtajaksi. Hallitus nimitti palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäseniksi Aimo Eloholman, Tapio Hintikan, Tuomo Lähdesmäen ja Kari Vuorialhon. Tarkastusvaliokuntaan nimitettiin Johan Hammarén, Yoshiki Sasaki ja Anssi Soila.
Tapio Hintikka erosi yhtiön hallituksesta 20.8.2007. Ero astui voimaan välittömästi.
Toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman jätti toimitusjohtajan tehtävät 9.11.2007 alkaen. Aspocomp Group Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 9.11.2007 alkaen nimitettiin DI Isto Hantila, 49. Hantila on tällä hetkellä Efore Oyj:n ja Selmic Oy:n hallitusten puheenjohtaja ja on aiemmin työskennellyt mm. Perlos Oyj:n
toimitusjohtajana 2004-2006, johtotehtävissä sveitsiläisessä Ascom Groupissa v. 1991-2003 - viimeksi Ascom Groupin johtoryhmän jäsenenä - ja sitä ennen
johtotehtävissä Fiskars Power Systemissä v. 1983-1991. Koska Meadville Holdings Limitedin kanssa solmittujen sopimusten toteutuessa pääosa Aspocompin liiketoiminnasta siirtyy Aspocompin ja Meadvillen muodostamaan yhteisyritykseen, toimitusjohtajan ensisijaisena tehtävänä tulee olemaan Aspocompkonsernin rakennemuutoksen suunnittelu ja toteutus.

Yritysjärjestelyt
Aspocomp ilmoitti 15.2.2007, että Kiinan tytäryhtiön vähemmistöosuuden hankinnan ja tuotantokapasiteetin laajentamisen sekä Intian tehdashankkeen kokonaisinvestoinnin määräksi arvioitiin yhteensä noin 170 miljoonaa euroa. 15.3.2007 annetun arvion mukaan Intian investoinnin määrä on noin 100 miljoonaa
euroa, josta noin 80 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja laitteisiin ja noin 20 miljoonaa euroa käyttöpääomasta, koroista ja käynnistyskustannuksista.
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Aspocomp solmi 16.3.2007 sopimuksen taiwanilaisen Chin-Poon Holdingsin kanssa sen 49 prosentin vähemmistöosuuden ostamiseksi yhtiöiden Suzhoussa,
Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Nettokauppahinta oli 37,8 miljoonaa euroa. 44,6 miljoonan euron bruttokauppahintaa pienensi
Chin-Poonin 6,8 miljoonan euron arvoiset laiteostot ACP Electronicsiltä. Myytävät laitteet olivat Aspocompille tarpeettomia, koska ne eivät sovellu HDI-teknologian tuotantoon. Koska konsernin tavoite oli nostaa HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteettia Kiinassa, kaupassa Chin-Poonilta viimeistään vuoden loppuun
mennessä vapautuva tehdastila oli tarkoitus muuttaa HDI-käyttöön vuoden 2008 aikana.
Aspocomp sopi 21.3.2007 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin kanssa 40 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitettiin 49 prosentin vähemmistöosuuden osto Aspocompin ja Taiwanilaisen Chin-Poonin Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:stä. Laina nostettiin täysimääräisesti vähemmistöosuuden oston yhteydessä 4.4.2007. Laina olisi erääntynyt maksettavaksi 18 kuukauden kuluttua nostopäivästä siten, että lainanantaja olisi
voinut pidentää lainan maturiteettia edelleen 18 kuukaudella. Lainan efektiivinen vuotuinen korko 4.4. lasketulla viitekorolla on 12,9 prosenttia mukaan lukien
lainalle maksettava korko, järjestelypalkkio ja alla kuvattu enimmillään 2 miljoonan euron mahdollinen lisäpalkkio. Aspocomp antoi lainan noston yhteydessä
Standard Chartered Bankille 4 miljoonaa optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 4 miljoonaa yhtiön osaketta. Aspocompin osakkeen hinnasta riippuen
yhtiö olisi saattanut olla velvollinen maksamaan laina-ajan päättyessä Standard Chartered Bankille enintään 2 miljoonan euron lisäpalkkion. Marraskuisen
yritysjärjestelyn yhteydessä lainan pääoma maksettiin ja Standard Chartered Bank (Hong Kong) luopui lainaan liittyneistä muista järjestelyistä.
Aspocomp tiedotti 17.4.2007, että teknologian kehittäminen Imbera Electronics Oy:ssä, Aspocomp Group Oyj:n ja Elcoteq SE:n tuotekehitykseen keskittyvässä yhteisyrityksessä, saavutti teollistamis- ja kaupallistamisvaiheen. Yhtiöt allekirjoittivat ja saattoivat päätökseen sopimuksen, jolla laajennettiin Imberan
omistuspohjaa, kasvatetaan markkinaa ja turvataan sen rahoitus. Yhtiön rahoittajina ja pääomistajina aloittivat Index Venturesin, Northzone Venturesin ja
Conor Venture Partnersin hallinnoimat rahastot. Rahastot sijoittavat Imbera Electronics Inc:iin, joka on Imbera Electronics Oy:n sijoitusta varten perustettu
uusi emoyhtiö Yhdysvalloissa.
Aspocomp ja Elcoteq jäivät Imberan vähemmistöomistajiksi Imbera Electronics Inc:in kanssa tehdyllä osakevaihdolla. Järjestelyjen jälkeen sekä Aspocomp
että Elcoteq omistavat Imberan osakepääomasta noin 15 prosenttia. Imberan toimiva johto säilyi ennallaan ja ryhtyi yhtiön vähemmistöosakkaaksi.
Aspocomp allekirjoitti 10 vuoden sopimuksen globaalista valmistuslisenssistä Imberan nykyisellä teknologialla. Omistusjärjestelyllä ei ole vaikutusta Aspocompin
tulokseen. Aspocomp Group Oyj ja Elcoteq SE perustivat Imbera Electronics Oy:n vuonna 2002 kehittämään IMB (Integrated Module Board) -liitosteknologiaa.
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 10.5.2007 tytäryhtiö Aspocomp Oy:n sulautumisesta emoyhtiöön. Sulautumissuunnitelma rekisteröitiin kaupparekisteriin 5.6.2007 ja sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta oli 30.9.2007. Sampo Pankki Oyj ilmoitti 19.9.2007 vastustavansa sulautumista. Joulukuussa Sampo Pankki Oyj peruutti vastuksensa ja sulautuminen toteutettiin 31.12.2007.
Uuden osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n hallitus vahvisti 9.8.2007 tytäryhtiönsä Aspocomp Oy:n kirjanpidossa yhtiön Salon tehtaan sulkemisesta johtuvan alaskirjauksen määrän. Tämän johdosta Aspocomp Oy:n oma pääoma oli -18,1 miljoonaa euroa. Osakepääoman menettämisestä
tehtiin ilmoitus Kaupparekisteriin.
Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se myi osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaaltaan
uudelle holding-yhtiölle. Holding-yhtiön osakkeista 80 prosenttia myytiin Meadville Holdings Limitedille. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosentin
omistusosuudella (ks. Muutokset konsernin strategiassa ja rakenteessa).
Aspocomp Group Oyj ilmoitti 29.10.2007 Rahoitustarkastukselle ja OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:lle päätöksestään lykätä jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon julkistamista. Tieto koski Aspocomp Group Oyj:n kiinalaiselle tytäryhtiölle ACPE Electronicsille esitettyä haastetta, jolla
yhtiön omaisuutta haettiin takavarikkoon, jossa yhtiötä vaadittiin maksamaan takaisin USD 5 miljoonaa korkoineen ja jonka perusteella yhtiön omaisuutta ja
pankkitilejä oli jäädytetty. Päätös perustui siihen, että tiedon julkaiseminen olisi saattanut vaarantaa yhtiön pitkän aikavälin taloudellisen aseman paranemiseen tähtäävien neuvottelujen loppuunsaattamista. ACPE Electronicsia vastaan Kiinassa esitetyistä oikeudellisista vaateista luovuttiin 8.11.2007 allekirjoitetulla sopimuksella. Aspocomp julkaisi tiedon 9.11.2007.
Aspocomp Group Oyj, Aspocomp Oy, Aspocomp Oulu Oy ja Aspocomp Holdings PTE. allekirjoittivat 23.11.2007 suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa
sopimuksen velkojensa uudelleenjärjestelystä. Sopimus tuli voimaan 14.12.2007 (ks. Muutokset konsernin strategiassa ja rakenteessa).

Oikeudenkäynnit
Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätöksillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen aiemmin maaliskuussa 2005 antamat päätökset
oikeudenkäynnissä, jonka Aspocomp S.A.S.:n entiset työntekijät käynnistivät Aspocomp Group Oyj:tä vastaan. Asia liittyy raskaasti tappiollisen Aspocomp
S.A.S:n lopettamiseen vuonna 2002 ja sen jälkeisiin irtisanomisiin.
Rouenin valitustuomioistuimen päätösten mukaisesti Aspocomp Group Oyj velvoitettiin maksamaan Aspocomp S.A.S:n 388 entiselle työntekijälle korvauksina
10,1 miljoonaa euroa. Summaan lisätään noin 7 prosentin vuotuinen korko, jota on katsauksen julkaisuhetkellä kertynyt noin 2,3 miljoonaa euroa.
Ranskalainen Credit Industriel et Commerciel -pankki oli antanut entisille työntekijöille pankkitakauksen korkeimman oikeuden tuomion maksamisen vakuudeksi ja Nordea Pankki Oyj vastaavasti ranskalaiselle pankille pankkitakauksen, jonka Aspocomp oli sitoutunut korvaamaan Nordealle.
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Nordean pankkitakaukseen perustuva Aspocompin vastasitoumus muutettiin pankkilainaksi, jonka kuukauden Euriboriin sidottu vuosikorko oli lainanantamishetkellä 6,2 prosenttia. Siten Ranskan korkeimman oikeuden päätös ei heikentänyt olennaisesti Aspocompin välitöntä maksuvalmiutta. Velkajärjestelysopimukseen liittyen lainan korko on 2,5 %.Korkoa ei makseta vaan se lisätään pääomaan. Aspocomp konsernin likviditeettitilanteen mukaan lainaa saatetaan
lyhentää mutta pääosin sen takaisinmaksu ajoittuu vuoden 2013 optionkäyttöajankohtaan pankkien kanssa tehdyn lainojen uudelleenjärjestelyä koskevan
sopimuksen mukaisesti.

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

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

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

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Aspocompin pääkonttori muutti tammikuussa Helsingin keskustasta Sinikalliontielle Espooseen.
Aspocomp Group Oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet mukana edellisessa Ranskassa käydyssä
oikeudenkäynnissä, ovat nostaneet kanteita Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Vaatimusten yhteismäärä on noin 750 000
euroa. Kanteet tulevat käsittelyyn talven ja kevään 2008 aikana.
Aspocompin Salossa, Örninkatu 15, sijaitseva kiinteistöleasingsopimuksella käytössä ollut tehdaskiinteistö rakennuksineen on myyty. Kauppahinta lyhentää
Aspocompin korollisia pankkivelkoja Suomessa noin 6 miljoonalla eurolla. Tämän jälkeen kotimaiset korolliset velat ovat noin 27 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät
Aspocompin tärkein tavoite vuonna 2008 on konsernin uudelleenjärjestely ja Meadville Holdings Limitedin kanssa tehdyn kaupan viimeistely. Kauppa vahvisti
Aspocomp-konsernin maksuvalmiutta, mutta maksuvalmiuden säilyttämiseksi vaaditaan vielä toimenpiteitä.
Aspocomp-konsernin liikevaihdon vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa ja tulos ennen poistoja (EBITDA) positiivinen johtuen kevyemmästä kustannusrakenteesta ja operatiivisen toiminnan tehostumisesta.
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Konsernin tuloslaskelma
					
1 000 euroa

Liite

1.1.-31.12.2007

1.1.-31.12.2006

Liikevaihto

1

42 441

48 571

559

1 063

3

1 587

921

4

-19 058

-26 758

2.5

-13 339

-12 712

-3 662

-3 138

-24 112

-14 626

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos +/Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

6

Osuus osakkuusyritysten tappiosta

-230

Liiketappio

-15 814

-6 678

Rahoitustuotot

8

2 806

125

Rahoituskulut

8

-8 034

-2 166

-21 042

-8 719

-2 200

-2 986

-23 242

-11 705

-41 652

-15 497

-64 894

-27 202

Tappio jatkuvista toiminnoista ennen veroja
Tuloverot

9

Tappio jatkuvista toiminnoista
Tappio lopetetuista toiminnoista
Tilikauden tappio

10

Jakautuminen
Vähemmistölle

371

4 111

Emoyrityksen omistajille

-65 265

-31 313

Yhteensä

-64 894

-27 202

Laimentamaton osakekohtainen tulos

-0,54

-0,43

Laimennettu osakekohtainen tulos

-0,54

-0,43

Laimentamaton osakekohtainen tulos

-0,95

-0,73

Laimennettu osakekohtainen tulos

-0,95

-0,73

Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista

Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.					
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Konsernin tase				
1 000 euroa

Liite

31.12.2007

31.12.2006

11

3 425

4 492
94 957

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

12, 13

20 274

Osuudet osakkuusyrityksissä

14

16 852

230

Sijoituskiinteistöt

15

2 878

3 367

Myytävissä olevat rahoitusvarat

16

57

254

Laskennalliset verosaamiset

17

0

1 108

Pitkäaikaiset saamiset

18

0

5 338

43 486

109 744

Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

19

6 648

20 909

Myyntisaamiset ja muut saamiset

20

10 466

31 450

Rahavarat

21

8 373

22 673

Lyhytaikaiset varat yhteensä

25 486

75 033

Varat yhteensä

68 972

184 777

Osakepääoma

20 082

20 082

Ylikurssirahasto

27 918

27 918

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma

Omat osakkeet -rahasto

-758

-758

Käyttörahasto

45 989

45 989

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

23 885

1 868

Arvonmuutosrahasto

29

Kertyneet voittovarat

-112 420

-50 515

4 696

44 613

742

23 721

22

5 438

68 334

Korolliset velat

23

30 667

29 705

Varaukset

26

1 544

1 083

Korolliset velat

23

16 699

43 882

Osto- ja muut velat

25

14 624

41 773

68 972

184 777

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Vähemmistön osuus
Oma pääoma yhteensä
Velat
Pitkäaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat

Oma pääoma ja velat yhteensä
Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.				
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euroa
Oma pääoma 1.1.2006

Osake- Ylikurssipääoma
rahasto
20 082

Käyttörahasto

Arvonmuutosrahasto

45 989

71

27 918

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
Omat
rahasto osakkeet
0

-758

Muuntoerot

Muuntoerot

Kertyneet
voittovarat

Vähemmistön
osuus

Oma
pääoma
yhteensä

-2 242

-14 755

30 893

107 198

-2 558

-5 132

4 111

-27 202

-2 574

Tilikauden tappio

-31 313

Vvk-lainan oman
pääoman osuus

1 868

1 868

Muut erät

369

Tytäryhtiön
osakepääoman
alennus

369

-8 725

Myytävissä
olevien varojen
arvostus käypään
arvoon

-42

-8 725

-42

Oma pääoma
31.12.2006

20 082

27 918

45 989

29

1 868

-758

-4 816

-45 699

23 721

68 334

Oma pääoma 1.1.2007

20 082

27 918

45 989

29

1 868

-758

-4 816

-45 699

23 721

68 334

Muuntoerot

-701

Tytäryhtiön myynnin
yhteydessä
tuloslaskelmaan kirjatut
muuntoerot

-701

4 633

Tilikauden tappio

4 633
-65 264

Vähemmistöosuuden
lunastus
Osakeanti

-64 893

-24 128

-24 128

22 016

22 016

Muut erät

-573

Vähemmistön osuus

-573
778

Myytävissä
olevien varojen
myynti
Oma pääoma
31.12.2007

371

-29
20 082

27 918

45 989

0

778

-29
23 885

-758

-884

-111 535

742

5 438

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.
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Konsernin rahavirtalaskelma					
1 000 euroa

Liite

1.1. - 31.12.2007

1.1. - 31.12.2006

-65 265

-27 202

40 548

22 466

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tappio
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

30

Käyttöpääoman muutos

30

Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta

6 165

8 518

-8 423

-2 986

1 534

1 108

-284

-51

-25 726

1 853

0

-870

-4 682

-23 455

0

-424

Investointien rahavirrat
Investoinnit osakkuusyritysosakkeisiin
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
Vähemmistöosuuden hankinta
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
Vähemmistöosuuden myynti
Muiden osakkeiden myynti
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
Moduulit -segmentin käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
Investointien nettorahavirta
Nettorahavirta ennen rahoitusta

-44 670
10

46 987
1 800

0

0

138

6 978

3 421

0

1 068

6 413

-20 122

-19 313

-18 269

Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti

21 987

Lainojen nostot

54 685

Lainojen takaisinmaksut
Vähemmistön osuus tytäryhtiön osakepääoman alennuksesta
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssimuutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa
Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.
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34 451

-71 312

0

0

-8 765

5 360

25 686

-13 952

7 417

22 673

16 122

-348

-866

8 373

22 673

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Yhteisön perustiedot
Aspocomp-konserni tarjoaa korkean teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten piirilevyjen suunnittelua ja valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään elektroniikkateollisuussa, mm. tietoliikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.
Konsernin emoyritys on Aspocomp Group Oyj. Emoyrityksen kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Sinikalliontie 11, 02630 Espoo.
Jäjennös konsernitilinpäätöksestä on saatavilla Internet-osoitteessa www.aspocomp.com tai konsernin emoyrityksen pääkonttorissa osoitteessa Sinikalliontie
11, 02630 Espoo.
Aspocomp Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.3.2008 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus
muuttaa tilinpäätöstä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Laatimisperusta
Vuoden 2007 tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa
on noudatettu 31.12.2007 voimassa olevia IAS- ja IFRS- standardeja sekä IFRIC- tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.
Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia sijoituksia, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja ja johdannaissopimuksia. Ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisten osalta liikearvo vastaa aiemman
tilinpäätösnormiston mukaisia kirjanpitoarvoja, joita on käytetty IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.
Konsolidointiperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja kaikki tytäryhtiöt, joiden äänimäärästä emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 %. Ostetut yhtiöt sisältyvät
konsernitilinpäätökseen ostohetkestä lähtien ja luovutetut tytäryhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset on
muutettu vastaamaan konsernin laskentaperiaatteita.
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintameno on eliminoitu hankintahetken omaa pääomaa vastaan. Liikearvona
käsitellään hankintamenon osa, joka ylittää hankitun yhtiön nettovarallisuuden käyvän arvon.
Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-menetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöt ovat yrityksiä, joissa konsernilla on 20–50 %
äänimäärästä tai joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa.
Konserniyhtiöiden väliset sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat, sisäinen osingonjako sekä vaihto-omaisuuteen sisältyvät realisoitumattomat
voitot on eliminoitu. Sisäisiin käyttöomaisuuden kauppoihin liittyvät katteet on eliminoitu.
Vähemmistöosuus erotetaan omasta pääomasta ja se esitetään taseessa omana eränään oman pääoman osana. Tuloslaskelmassa esitetään tilikauden
tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle.
Valuuttamääräiset tapahtumat
Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön esittämis- ja toimintavaluutta. Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan euroiksi käyttäen
tapahtumapäivinä vallinneita valuuttakursseja. Valuuttamääräiset saamiset ja velat muunnetaan euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Näistä syntyvät
valuuttakurssierot kirjataan tuloslaskelmaan siten, että liiketapahtumista aiheutuvat kurssierot sisältyvät tuloslaskelman liikevoittoon ja rahoitusvaroista sekä
-veloista aiheutuvat kurssierot esitetään rahoituserissä.
Euro-alueen ulkopuolisten maiden osalta tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Keskikurssin ja
tilinpäätöspäivän kurssin käytöstä syntyvät muuntoerot on kirjattu konsernin omaan pääomaan.
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävinä oleviksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun
edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin todennäköinen ja omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, kun johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta.
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Välittömästi ennen luokittelua myytävänä olevaksi omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmän varat ja velat arvostetaan niihin sovellettavien IFRSstandardien mukaisesti. Luokitteluhetkestä lähtien myytävänä olevat omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan
myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä. Luovutettavien erien ryhmään
kuuluvat omaisuuserät, jotka eivät kuulu IFRS 5 -standardin arvostussääntöjen soveltamisalaan, ja velat arvostetaan niitä koskevien IFRS-standardien mukaan myös luokitteluhetken jälkeen. Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka täyttää seuraavat
edellytykset:
1. Se on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai maantieteellistä aluetta edustava yksikkö;
2. Se on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta; tai
3. Se on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen.
Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa. Myytävänä olevat omaisuuserät, luovutettavien erien ryhmät, myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjatut erät sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa erillään muista
omaisuuseristä.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä.
Myyntisaamiset ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostusperuste on jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa myyntisaamiset
ja muut saamiset -ryhmään luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua.
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään
lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Listattujen yhtiöiden osakkeet kirjataan
taseeseen käypään arvoon. Käypä arvo perustuu tilinpäätöspäivän päätöskursseihin. Toteutumattomat voitot ja tappiot kirjataan käyvän arvon rahastoon
omaan pääomaan. Myyntihetkellä toteutuneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan ja aiemmin käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon muutos realisoituu. Listaamattomien yhtiöiden osakkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon.
Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.
Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin,
ja ne voi voivat olla korollisia tai korottomia. Vaihtovelkakirjalainan velkaosuuden käypä arvo on määritetty käyttämällä vastaavan velan markkinakorkoa
lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. Velkaosuus kirjataan jaksotettuun hankintamenoon, kunnes se kuoletetaan vaihtamalla laina osakkeiksi. Jäännös saadusta
rahamäärästä, eli oman pääoman osuus, on kirjattu siihen liittyvillä veroilla vähennettynä omaan pääomaan osakeoptioksi. Kaikkien rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedossa 23.
Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon
alentumisesta. Osakesijoitusten merkittävä ja pitkään jatkunut arvonalentuminen, jolloin käypä arvo alittaa hankintahinnan, on osoitus myytävissä olevan
osakkeen arvonalentumisesta. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio siirretään tuloslaskelmaan. Myytävissä oleviin
rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei peruuteta tuloslaskelman kautta, kun taas korkoinstrumentteihin
kohdistunut arvonalentumistappion myöhempi peruuntuminen kirjataan tulosvaikutteisesti. Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on
olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen merkittävä viivästyminen ovat näyttöjä myyntisaamisen arvonalentumisesta. Tuloslaskelmaan kirjattavan
arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella, ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti.
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Arvioiden käyttö
Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään arvioita ja olettamuksia. Nämä vaikuttavat
omaisuus- ja velkamääriin taseessa, vastuusitoumusten ja mahdollisten varojen esittämiseen tilinpäätöksessä sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Toteumat
saattavat poiketa esitetyistä arvioista. Arvonalentumistestaukseen liittyviä arvioita selvitetään tarkemmin liitetiedossa 32.

Työsuhde-etuudet
Eläkevelvoitteet
Konsernitilinpäätöksessä eri maiden eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Kaikki konsernin eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi eläkejärjestelyiksi ja maksut on kirjattu tuloslaskelmaan sille kaudelle, jota maksu koskee.
Palveluvuosilisät
Konsernin eri yksiköissä olevat palveluvuosilisäjärjestelyt on luokiteltu etuuspohjaisiksi järjestelyiksi ja niitä koskevat vastuut on kirjattu velaksi taseeseen.
Palveluvuosilisäjärjestelystä johtuvaa velkaa märitettäessä on otettu huomioon henkilökunnan vaihtuvuus, palkkojen keskimääräinen nousu, sekä henkilöstön keskimääräinen vuosipalkka. Näin saadut vastuut on diskontattu nykyhetkeen.
Osakeperusteiset maksut
Konsernilla on optiopohjainen kannustinjärjestelmä sekä osakepohjainen kannustinjärjestelmä ja ne maksetaan joko oman pääoman ehtoisina instrumentteina tai käteisvaroina. Oman pääoman ehtoisina instrumentteina maksettavat järjestelyt arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan
kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana. Käteisvaroina maksettavat järjestelyt arvostetaan käypään arvoon joka tilinpäätöksessä, ja velan käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Optioiden myöntämishetkellä määritelty kulu perustuu konsernin arvioon niiden optioiden määrästä joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajankohdan lopussa. Käypä arvo määritellään Black-Scholes- optionhinnoittelumallin
perusteella. Ei-markkinaperusteisten ehtojen (esim. tietty tulostavoite) vaikutuksia ei sisällytetä option arvoon, vaan ne otetaan huomioon niiden optioiden
määrässä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajankohdan lopussa. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta optioden määrästä jokaisena
tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset kirjataan osakepääomaan ja ylikurssirahastoon.

Johdannaiset
Johdannaiset kirjataan hankittaessa taseeseen hankintamenoon ja myöhemmin ne arvostetaan käypään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Syntyneet käyvän arvon muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihen tai kuluihin. Konserni ei noudata IAS 39 mukaista suojauslaskentaa.
Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli sähköjohdannaisia ja niiden käypää hintaa määritettäessä on käytetty ko. Sopimusten markkinahintaa tilinpäätöspäivänä.

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

Vuokrasopimukset
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainenosa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi.
Rahoitusleasingsopimuksilla hankittu käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä
alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai
sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa.
Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljelle jäävälle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti.
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten
perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
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Arvonalentumiset
Konserni tarkastelee vuosittain, onko olemassa viitteitä mahdollisista omaisuuserien arvonalentumisista. Jos tällaisia viitteitä ilmenee arvioidaan kyseisestä
omaisuuerästä kerrytettävissä oleva rahamäärä ja verrataan näin saatua rahamäärää ko. omaisuuserän kirjanpitoarvoon. Kerrytettävissä oleva rahamäärä
arvioidaan lisäksi vuosittain liikearvosta sekä aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista.
Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Muusta kuin liikearvosta kirjattu
arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion
kirjaamisajankohdasta. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta.

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

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet joilla on rajoitettu taloudellinen vaikutusaika on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla vähennettynä. Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä ei kirjata säännönmukaisia mukaisia
poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ole taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomia aineettomia hyödykkeitä.
Liikearvo
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Tätä aiempien liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona. Näiden hankintojen tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa IFRS-tasetta laadittaessa. Liikearvosta ei kirjata suunnitelman
mukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta.
Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Kehitysmenot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne syntyvät, lukuun ottamatta tiettyjä tuotekehitysmenoja, jotka aktivoidaan, kun on todennäköistä, että tuotekehitysprojekti tulee olemaan tuloksellinen ja muut tietyt kriteerit, kuten tuotteen tekniset toteuttamiskriteerit ja kaupallisuuskriteerit, ovat täyttyneet.
Atk-ohjelmistot
Ostetut atk-ohjelmistot kirjataan taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla vähennettynä. Atk-ohjelmien poistoaikana käytetään 3 vuotta.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset tasapoistot, jotka perustuvat arvioituun taloudelliseen käyttöikään. Konsernin rakennuttamien rakennusten
rakennusaikaiset korot aktivoidaan ja kirjataan poistoiksi kyseessä olevan investointikohteen suunnitelman mukaisia poistoaikoja noúdattaen.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

15 – 30 vuotta
3 – 8 vuotta
5 – 10 vuotta

Maa- ja vesialueiden arvoista ei tehdä poistoja.
Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan yleensä tilikauden kuluksi. Edellisestä poiketen suuria perusparannusmenoja aktivoidaan ja poistetaan vaikutusaikanaan, mikäli on todennäköistä, että yritykselle koituu taloudellista hyötyä yli olemassa olevan hyödykkeen alun perin arvioidun suoritustason. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Konsernitilinpäätöksessä rahoitusleasingsopimuksilla vuokratut hyödykkeet
esitetään käyttöomaisuutena.
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Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Sijoituskiinteistöt arvostetaan
alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla alaskirjauksilla. Sijoituskiinteistöistä tehdään suunnitelman mukaiset tasapoistot, jotka perustuvat taloudelliseen käyttöikään. Sijoituskiinteistöjen poistoajat ovat 15-30 vuotta.

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

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset sisältävät 3-12-kuukauden sisällä erääntyvät pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemat sijoitus- ja yritystodistukset sekä sijoitukset korkorahastoihin.

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen soveltaminen
Uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja joita konserni on soveltanut vuonna 2007:

•

IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin ja IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos. Tämän standardin ja muutoksen käyttöönotto lisää rahoitusinstrumentteihin liittyviä tietoja. IAS 1 standardin muutos edellyttää tietojen esittämistä yhtiön pääoman tasosta ja sen hallinnasta. Konsernin tilinpäätökseen on lisätty liitetietoja koskien myyntisaamisten ikäjakaumaa, rahoitusvelkojen sopimuksiin
perustuvaa erääntymistä sekä pääoman hallintaa.

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

•
•
•
•

IFRIC 7, Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti.
IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi.
IFRIC 8, IFRS 2:n soveltamisala.
IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvonalentuminen.

IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, joiden soveltaminen on pakollista vuonna 2008 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä standardeja aikaisemmin ja ottaa ne käyttöön tulevina tilikausina.
Seuraavilla vuonna 2008 voimaan tulevilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei tule olemaan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

•
•
•

IFRIC 11, Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet.
IFRIC 12, Service Concession Arrangements.
FRIC 14, IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction.

Konserni ottaa käyttöön vuosina 2009 ja 2010 seuraavat IASB:n julkistamat standardit, joiden vaikutusta konsernin tilinpäätökseen konsernin johto on selvittämässä:

•
•
•
•
•
•

IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen.
IAS 23, Vieraan pääoman menot -standardin muutos.
IFRS 8, Operating Segments.
IFRIC 13, Customer Loyalty Programmes. IFRIC 13 -tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen, sillä konserniyhtiöillä ei ole kantaasiakasohjelmia.
IFRS 3 (Revised), Business combinations.
IAS 27 (Revised), Consolidated and separate financial statements.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1. Segmentti-informaatio
Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoimintamallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen
raportointiin. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypään markkinahintaan.
Liiketoimintasegmentit
Aspocomp on myynyt 8.8.2006 allekirjoitetulla kauppakirjalla Moduulit-liiketoimintasegmentin sekä Moduulit-segmenttiin kuuluneen tuotekehitystoiminnan
Selmic Oy:lle. Myyty liiketoiminta muodosti noin 10 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Liiketoiminnan myynnin ansiosta Aspocompista tuli puhdas piirilevyyhtiö. Koska yllä esitetyn kaupan jälkeen jäljelle jää vain piirilevysegmentti, ei erillisiä ensisijaisia segmenttitietoja esitetä.
Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se siirsi osakeomistuksensa Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaalta uudelle holding-yhtiölle,
Aspocomp Asia Limitedille. Holding-yhtiön osakkeista 80 % myytiin Meadville Holdings Limitedille. Kaupan jälkeen jäljelle jäi kaksi piirilevytehdasta.
Aspocomp suunnittelee ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä tietoliikenneverkkoihin sekä auto- ja teollisuussovelluksiin.
Maantieteelliset segmentit
Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat esitetään varojen sijainnin mukaan.

1 000 euroa

2007

2006

16 428

18,139

USA

1 420

6,160

Kiina

2 595

2,131

Ruotsi

1 331

1,327

Saksa

9 253

8,728

Meksiko

2 355

1,846

Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi

Muut maat

9 059

9,928

Yhteensä

42 441

48,259

50 968

79,152

Varat
Suomi
Kiina
Thaimaa

77,110
17 761

Intia

23,172
4,899

Muut maat

243

444

Yhteensä

68,972

184,777

2,976

Investoinnit
Suomi

329

Thaimaa

219

694

Yhteensä

548

3,659
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1 000 euroa
2.

2007

2006

12 054

11 286

Henkilöstökulut
Palkat
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
Eläkekulut maksuperusteisista järjestelmistä
Muut henkilöstökulut
Yhteensä

-250

-323

543

1 023

1,025

726

13 372

12 712

1433

1 998

Henkilöstö keskimäärin
Piirilevyt
Konsernihallinto
Yhteensä

12

23

1 445

2 021

457

704

988

1 317

1 445

2 021

Henkilöstö keskimäärin
Eurooppa
Thaimaa
Yhteensä
3.

Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot

90

14

Vuokratuotot

300

295

Piirilevyjen pinnoitusalihankinta ja ylijäämälevyjen myynti

959

554

Muut tuottoerät
Yhteensä
4.

238

58

1 587

921

18 137

26 512

613

-340

18 751

26 172

307

586

19 058

26 758

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
Aineiden ja tarvikkeiden ostot
Varastojen muutos
Yhteensä
Ulkopuolisilta ostetut palvelut
Yhteensä
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5.

Työsuhde-etuudet
Konsernilla on kaksi pitkäaikaista työsuhde-etuusjärjestelmää, jotka kattavat koko henkilöstön Suomessa ja Thaimaassa. Molemmat järjestelmät ovat niinsanottuja palveluvuosilisäjärjestelmiä, joiden mukaisesti henkilöstö saa tietyn suuruisen palkkion oltuaan Aspocompin palveluksessa järjestelmässä määritellyn ajan
1 000 euroa

2007

2006

Palveluvuosilisäjärjestelmä Suomessa

-367

-173

Palveluvuosilisäjärjestelmä Thaimaassa

-161

Yhteensä

-528

-173

329

696

0

161

329

857

Kirjattu tuloslaskelmaan

Kirjattu velaksi taseeseen
Palveluvuosilisäjärjestelmä Suomessa
Palveluvuosilisäjärjestelmä Thaimaassa
Yhteensä
6.

Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrakulut

1 060

987

135

2 211

Korjaus- ja ylläpitokulut

3 029

2 076

Energiakulut

1 845

2 211

Ulkopuoliset palvelut

Veden kulutus ja vedenkäsittelykemikaalit
Muut kuluerät

7.

773

796

6 445

6 346

Aspocomp S.A.S. korvaus

10 824

Yhteensä

24 112

14 626

Tutkimus- ja tuotekehityskulut

Aspocomp myi 8.11.2007 allekirjoitetulla sopimuksella Kiinan ja Intian osakeomistuksien ja Salon tehtaan laitteiden lisäksi kyseisiin toimintoihin
liittyvän teknologiansa ja tutkimus- ja tuotekehitystoimintansa.Oulun tehtaan ja Thaimaan teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon liittyvät kulut
sisältyvät erittelemättöminä tehtaiden yleiskuluihin ja osaksi tuotannon ja tekniikan yleiskuluja. Näiden kulujen määrän ei ole katsottu olevan
olennainen. Vuoden 2006 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 3 947 tuhatta euroa sisältäen lopetetut liiketoiminnot.
8.

Rahoitustuotot- ja kulut
Rahoitustuotot
Osinkotuotot
Velkajärjestelyn vaikutukset
Korkotuotot
Rahoitustuotot yhteensä

27

78

2 000
779

47

2 806

125

421

36

7 576

2 130

Rahoituskulut
Valuuttakurssitappiot
Korkokulut pankkilainoista ja lyhytaikaisista limiiteistä
Korkokulut rahoitusleasing-sopimuksista
Rahoituskulut yhteensä
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä

37
8 034

2 166

-5 227

-2 041

Velkajärjestelyssä sovittu korkoprosentti on 2,5 %. Kun käypänä korkokantana käytetään yleistä korkokantaa 5,5 %, johtaa tämä noin 2 miljoonaa euroa
alhaisempaan lainojen laskennalliseen nykyarvoon. Korkoero kirjataan korkokuluna laina-ajalle.
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1 000 euroa

2007

2006

Yhtiöverohyvityssaamisen arvonalennus

-2 200

-2 986

Tilikauden verot yhteensä

-2 200

-2 986

Tuloverot yhteensä

-2 200

-2 986

-21 042

-25 225

5 471

6 559

9. Tuloverot
Tilikauden verot

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla
(26 % vuonna 2007 ja 26 % vuonna 2006) laskettujen verojen
täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista
Verot laskettuna kotimaan verokannalla 26 % (26 % v. 2006 )
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat

6

Laskennallisen verosaamisen kirjaamatta jättäminen v. 2006 tuloksesta
Laskennallisen verosaamisen kirjaamatta jättäminen v. 2007 tuloksesta

2 336
-9 759

-5 477

Muut erät

0

13

Laskennallinen verosaaminen väliaikaisista eroista

0

866

Yhtiöverohyvityssaamisen arvonalennus

-2 200

-3 000

Tuloverot yhteensä

-2 200

-2 986
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10. Lopetetut toiminnot
Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla siirsi osakeomistuksena Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaalta uudelle
holding-yhtiölle, Aspocomp Asia Limitedille. Holding-yhtiön osakkeista 80 % myytiin Meadville Holdings Limitedille. Lopetettuina toimintoina on
esitetty Kiinan ja Intian tytäryhtiöt sekä Salon tehdas. Lopetettuihin toimintoihin sisältyvät konsernin kaikki keskitetyt toiminnot lukuunottamatta
konsernin yleishallintoa.
1 000 euroa

2007

2006

48 948

108 950

Lopetettujen toimintojen tulos:
Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

-6 269

3 631

1 551

2 954

-25 468

-62 054

Henkilöstökulut

-15 358

-26 775

Poistot ja arvonalentumiset

-21 564

-15 569

Muut liiketoiminnan kulut

-16 912

-27 599

-35 072

-16 462

-662

163

-35 734

-16 299

Liiketappio
Rahoitustuotot ja -kulut
Tappio ennen veroja
Verot
Tappio verojen jälkeen
Tappio liiketoiminnan luovutuksesta ennen veroja
Verot
Tappio liiketoiminnan luovutuksesta verojen jälkeen
Tilikauden tappio lopetetuista toiminnoista
Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista

-289

802

-36 022

-15 497

-5 630
0
-5 630
-41 652
-0,95

Liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin
taloudelliseen asemaan
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

52 677

Liikearvo

17 952

Muut aineettomat hyödykkeet
Saamiset
Vaihto-omaisuus

17
21 875
3 304

Rahavarat

5 111

Korolliset velat

7 622

Ostovelat ja muut velat
Muuntoero

13 229
5 792

Varat ja velat yhteensä

86 022

Myyty osuus 80 %

68 817

Vastikkeen kokonaismäärä

61 440

Rahana saatu vastike

52 098

Luovutetun yksikön rahavarat
Rahavirtavaikutus

32

145

5 111

46 987

-0,73

11. Aineettomat hyödykkeet
1 000 euroa
Hankintahinta 1.1.2007
Lisäykset 1.1.-31.12.2007
Vähennykset 1.1.-31.12.2007
Siirrot erien välillä
Muuntoerot
Hankintahinta 31.12.2007
Kertyneet poistot 1.1.2007
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto

Aineettomat oikeudet

Liikearvo

Muut aineettomat
hyödykkeet

Yhteensä

3 795

6 824

2 107

12 726

40

20 485

43

3 083

-1 778

-17 952

0

-19 730

0

0

0

0

-18

0

0

-18

2 039

9 357

2 150

13 547

3 218

3 279

1 738

8 235

-1 648

0

-3 186

-4 834

271

0

543

814

0

3 078

2 837

5 915

-7

0

0

-7

1 833

6 357

1 931

10 122

206

3 000

219

3 425

3 676

6 824

2 106

12 606

362

0

62

424

Vähennykset 1.1.-31.12.2006

-271

0

-209

-480

Siirrot erien välillä

-163

0

163

0

191

0

-15

176

Hankintahinta 31.12.2006

3 795

6 824

2 107

12 726

Kertyneet poistot 1.1.2006

3 012

3 279

1 635

7 926

-164

0

-33

-197

Tilikauden poisto

405

0

165

570

Muuntoerot

-35

0

-29

-64

3 218

3 279

1 738

8 235

577

3 545

370

4 492

Arvonalentuminen
Muuntoerot
Kertyneet poistot 31.12.2007
Kirjanpitoarvo 31.12.2007
Hankintahinta 1.1.2006
Lisäykset 1.1.-31.12.2006

Muuntoerot

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

Kertyneet poistot 31.12.2006
Kirjanpitoarvo 31.12.2006

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

1 000 euroa

Yhteensä

Maa-alueet

Rakennukset

1 022

41 428

217 550

2 360

9 695

272 056

0

0

1 945

0

1 654

3 599

-64

8 769

-141 199

-2 238

-7 477

-159 746

0

0

2 515

0

-2 515

0

193

-1 214

-1 840

-29

-130

-3 020

Hankintahinta 31.12.2007

1 151

31 445

78 972

93

1 227

112 888

Kertyneet poistot 1.1.2007

0

20 448

155 125

1 525

0

177 098

Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot

0

-1 614

-97 581

-1 504

0

-100 698

Tilikauden poisto

0

1 343

11 854

140

0

13 337

Arvonalentuminen

0

4 222

0

0

Muuntoerot

0

-64

-1 201

-81

0

-1 345

Kertyneet poistot 31.12.2007

0

24 335

68 198

81

0

92 613

Kirjanpitoarvo 31.12.2007

1 151

7 110

10 774

12

1 227

20 274

Hankintahinta 1.1.2006

1 302

44 553

200 745

2 162

7 539

256 301

Hankintahinta 1.1.2007
Lisäykset 1.1.-31.12.2007
Vähennykset 1.1.-31.12.2007
Siirrot erien välillä
Muuntoerot

Lisäykset 1.1.-31.12.2006
Vähennykset 1.1.-31.12.2006
Siirrot erien välillä
Muuntoerot
Hankintahinta 31.12.2006

4 222

0

642

16 103

130

14 179

31 054

-280

-4 472

-4 845

-199

-942

-10 737

0

758

9 491

426

-10 675

0

0

-52

-3 944

-159

-406

-4 562

1 022

41 428

217 550

2 360

9 695

272 056
161 059

Kertyneet poistot 1.1.2006

0

19 063

140 497

1 498

0

Vähennysten ja siirtojen

0

0

0

0

0

0

kertyneet poistot

0

-1 271

-477

-95

0

-1 843

Tilikauden poisto

0

2 441

15 438

257

0

18 136

319

1 747

0

0

-104

-2 080

-135

0

-2 319

0

20 448

155 125

1 525

0

177 098

1 022

20 980

62 425

835

9 695

94 957

Arvonalentuminen
Muuntoerot
Kertyneet poistot 31.12.2006
Kirjanpitoarvo 31.12.2006
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Koneet ja Muut aineelliset
kalusto
hyödykkeet

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

2 066

13. Rahoitusleasing-sopimukset
1 000 euroa

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Yhteensä

21 075

14 181

35256

Hankintahinta 1.1.2007
Lisäykset

0

0

0

Vähennykset

0

-3 883

-3 883

Hankintahinta 31.12.2007

21 075

10 298

31 373

Kertyneet poistot 1.1.2007

9 490

7 803

17 293

0

0

0

Vähennysten kertyneet poistot
Arvonalennus

4 222

0

4 222

Tilikauden poisto

1 014

1 184

2 198

14 725

8 987

23 712

6 350

1 311

7 661

21 075

7 452

28 527

Lisäykset

0

6 729

6 729

Vähennykset

0

0

0

Hankintahinta 31.12.2006

21 075

14 181

35 256

Kertyneet poistot 1.1.2006

8 525

6 551

15 076

Kertyneet poistot 31.12.2007
Kirjanpitoarvo 31.12.2007
Hankintahinta 1.1.2006

Vähennysten kertyneet poistot

0

Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.2006
Kirjanpitoarvo 31.12.2006

0

965

1 252

2 217

9 490

7 803

17 293

11 585

6 378

17 963

2007

2006

14. Osakkuusyhtiöt
1 000 euroa
Hankintameno 1.1.
Lisäykset

230

163

16 852

1 045

Vähennykset

-230

0

0

-978

16 852

230

Osuus tappioista
Hankintameno 31.12.

Kotipaikka

Varat

Velat

Liikevaihto

Tilikauden
tulos

Konsernin
omistusosuus

Hong Kong

76 994

20 612

7 455

-1 255

20 %

Espoo

788

342

139

-1,976

50 %

2007
Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd.
2006
Imbera Oy

Osapuolet ovat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen aikaisintaan vuonna 2012 tai ne voivat käyttää molemminpuolisia myynti- ja ostooikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen aikaisintaan vuonna 2013. Lisäksi kumppanit ovat sopineet Aspocompin 20 prosentin omistusosuuden myynti- ja osto-oikeuksien hinnoitteluperiaatteista. Hinnoittelu perustuu korkeimpaan arvoon seuraavista: joko 5,5 kertaa EBITDA vähennettynä
nettoveloilla, yhteisyrityksen oma pääoma tai sovittu minimihinta, EUR 15,38 miljoonaaa lisättynä 2,5 prosentin vuotuisella korolla option toteuttamiseen
saakka. Sovittu minimihinta on Aspocompin 20 prosentin osuuden alkuperäinen arvo yhteisyrityksessä.
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15. Sijoituskiinteistöt
1 000 euroa

2007

2006

Hankintahinta 1.1.2007

7 247

4 422

0

-4 422

Hankintahinta 31.12.2007

7 247

7 247

Kertyneet poistot 1.1.

3 880

1 491

Siirrot käyttöomaisuudesta
Vähennykset

7 247

Siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto

3 203
489

Vähennysten kertyneet poistot

677
-1 491

Kertyneet poistot 31.12.

4 369

3 880

Kirjanpitoarvo 31.12.

2 878

3 367

Sijoituskiinteistöt
Maa-alueet

280

344

Rakennukset

2 598

3 023

Yhteensä

2 878

3 367

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä olivat tilikauden aikana 300 tuhatta euroa. Merkittäviä ylläpito- tai muita kustannuksia ei ollut edellä mainittuna
ajankohtana. Aspocompilla on vuokrasopimukseen perustuva velvoite maksaa sijoituskiinteistöön liittyvät normaalit ylläpito- ja korjauskustannukset. Sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypää arvoa.
16. Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevien varojen jaottelu
Listatut yhtiöt

57

59

0

195

57

254

Tilikauden alussa

254

348

Vähennys

197

-137

Listaamattomat yhtiöt
Yhteensä
Pitkäaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat

Arvonmuutos käypään arvoon
Tilikauden lopussa
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0

43

57

254

17. Laskennalliset verosaamiset
31.12.2006

Kirjattu
tuloslaskelmaan

Vahvistetut tappiot

200

200

Työsuhde-etuudet

0

1 000 euroa

Väliaikaiset erot
Yhteensä

Vahvistetut tappiot
Työsuhde-etuudet
Väliaikaiset erot
Yhteensä

Lopetettuihin
toimintoihin liittyvät

31.12.2007
0
0

908

0

1 108

908
200

908

0

31.12.2005

Kirjattu
tuloslaskelmaan

Lopetettuihin
toimintoihin liittyvät

31.12.2006

200

200

0

0

42

866

908

242

0

1 108

Tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. Vahvistettujen tappioiden yhteenlaskettu määrä on 65 744 tuhatta euroa. Vuoden 2007
tappiot olivat 71 606 tuhatta euroa. Ulkomaisilla tytäryhtiöillä ei ole olennaisia jakokelpoisia varoja.
1 000 euroa

2007

2006

18. Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset lainasaamiset

0

47

Yhtiöveron hyvityssaaminen

0

2 200

Maankäyttöoikeudet

0

3 091

Yhteensä

0

5 338

Aineet ja tarvikkeet

2 668

6 730

Keskeneräiset tuotteet

1 526

5 592

Valmiit tuotteet ja tavarat

2 454

6 675

0

1 912

6 648

20 909

19. Vaihto-omaisuus

Muu vaihto-omaisuus
Yhteensä

Tilikaudella kirjattiin kuluksi 2,1 milj. euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa (0,6 milj.
euroa vuonna 2006).
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20. Myynti- ja muut saamiset
1 000 euroa

2007

2006

Myyntisaamiset

7 979

Lainasaamiset

1 400

0

Siirtosaamiset

908

3 577

Muut saamiset
Yhteensä

26 427

178

1 446

10 466

31 450

Luottotappioiksi
kirjattu

Netto
2006

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioksi kirjatut erät
Netto
2007

2006

5 429

5 429

20 224

1 521

1 521

2 989

1 000 euroa

2007

Erääntymättömät

Luottotappioiksi
kirjattu

20 224

Erääntyneet
Alle 30 päivää
30-60 päivää

361

361

1 105

1105

61-90 päivää

123

123

588

588

Yli 90 päivää

683

-138

545

2 162

-321

1521

8 117

-138

7 979

27 068

-321

26 427

1 000 euroa

2007

2006

EURO

6 820

15 566

USD

928

3 772

THB

231

476

CNY

0

6 932

7 979

26 747

Yhteensä

Myyntisaamiset jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

Yhteensä

Muut saamiset ja siirtosaamiset koostuvat normaaleista liiketoimintaan liittyvistä saamisista, joista mikään ei ole yksinään merkittävä. Vuoden
2007 aikana konserni kirjasi luottotappioita 138 tuhatta euroa.
Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien käypää arvoa huomioon ottamatta, siinä
tapauksessa, että toiset osapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.			
21. Rahavarat
Käteinen raha ja pankkitilit

8 373

22 673

Yhteensä

8 373

22 673

Rahavarojen efektiiviset korkotuottoprosentit vaihtelivat tilikauden aikana 0,5 prosentista 3,67 prosenttiin ( 0,5 prosentista 3,63 prosenttiin
vuonna 2006). Rahavarat Suomessa olivat tilinpäätöshetkellä 7 785 tuhatta euroa, ja muissa maissa 588 tuhatta euroa. Rahavarat olivat
tilinpäätöshetkellä pääasiassa pankkitileillä.
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22. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla
osakkeella kolme uutta osaketta. Merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen laskettavat osakkeet vastasivat noin 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen. Osakeanti
perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2007 antamaan valtuutukseen.
Merkintäaika alkoi 26.3.2007. Se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25
miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi OMX Helsingin Pörssissä 20.4.2007.

Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Omat
osakkeet

Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto

20 082

20 082

27 918

-758

0

1 868

1 868

31.12.2006

20 082

20 082

27 918

-758

1 868

49 110

31.12.2006

20 082

20 082

27 918

-758

1 868

49 110

22 016

22 016

20 082

27 918

-758

23 885

71 126

31.12.2005
Vaihtovelkakirjalainasta
erotettu oman pääoman
komponentti

Osakeanti

29 823

31.12.2007

49 905

Yhteensä
47 242

Osakkeiden enimmäismäärä on 49 905 130 osaketta (20 082 052 osaketta), joista 200 000 kappaletta oli emoyhtiön hallussa. Kaikki liikkeeseenlasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.
Käyttörahasto
Käyttörahaston varat on siirretty ylikurssirahastosta ja ne kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Käyttörahastoon siirrettyjä varoja hallinnoi
yhtiökokous. Käyttörahaston tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun pääoman suhdetta konsernitasolla.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin,
kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantulon jälkeen (1.9.2006)
päätettyjen optio-ohjelmien perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut merkitään kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon.
Arvonmuutosrahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää oman pääoman lisäyksen myytävissä olevien varojen arvostuksen käypään arvoon.
Omat osakkeet
Omat osakkeet -rahasto sisältää emoyhtiön omistamat omat osakkeet arvostettuna hankintahintaan. Omien osakkeiden lukumäärä 31.12.2007
oli 200 000 kappaletta (200 000 kappaletta vuonna 2006).
Osingonjako
Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2007 (0,0 euroa vuonna 2006).
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23. Korolliset velat
1 000 euroa

2007

2006

Pitkäaikaiset velat
Pankkilainat

10 416

388

8 785

8 460

Rahoitusleasing-sopimukset

13 466

20 857

Velkajärjestelyn vaikutukset

-2 000

0

Yhteensä

30 667

29 705

Vaihtovelkakirjalaina

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 17.11.2006 private placement -tyyppisen suunnattavan vaihdettavan debentuurilainan liikkeeseenlaskusta. Laina tarjottiin rajatun institutionaalisten sijoittajien joukon merkittäväksi. Lainaa merkittiin yhteensä 10 300 000 euroa. Yhtiö on hyväksynyt merkinnät. Nyt merkitty määrä oikeuttaa enintään 4 811 510 Aspocomp Group Oyj:n uuden osakkeen merkintään. Vaihtovelkakirjalainan
efektiivinen korkokanta on 11,1 %.
Lainalle maksetaan 5,75 % kiinteää vuotuista korkoa puolivuosittain. Laina lasketaan liikkeeseen 1.12.2006 ja sen eräpäivä on 1.12.2011.
Osakkeen vaihtokurssi (merkintähinta) on 2,1407 euroa. Osakkeiden merkintäaika (lainan vaihtoaika) alkaa 1.2.2007 ja päättyy 31.10.2011.
Vaihtovelkakirjalaina on jaettu omaan ja vieraaseen pääomaan tilinpäätöksessä. Lainan vieraan pääoman komponentti on kirjattu alun perin
taseeseen käypään arvoon, joka määriteltiin käyttämällä vastaavan velan markkinakorkoa lainan liikkeeseenlaskuhetkellä. Oman pääoman
komponentti on laskettu lainan liikkeeseenlaskusta saadun rahamäärän ja velan käyvän arvon erotuksena. Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti, 1 868 tuhatta euroa, on kirjattu vapaan sijoitetun oman pääoman rahastoon.
Velkajärjestelyn vaikutuksesta on kerrottu tarkemmin liitteessä 8.
Pankkilainat sekä vaihtovelkakirjalaina ovat kiinteäkorkoisia. Rahoitusleasing-lainat ovat vaihtuvakorkoisia. Rahoitusleasing-lainojen erääntymisajat on kerrottu liitetiedossa 29.
Lyhytaikaiset velat
Pankkilainat
Rahoitusleasing-sopimukset
Yhteensä

16 353

41 066

346

2 816

16 699

43 882

346

2 987

Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypää arvoa.
Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat:
Vuotta pidemmän ajan ja enintään kahden vuoden kuluttua

675

26 718

Yli viiden vuoden kuluttua

Kahta vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua

29 646

0

Yhteensä

30 667

29 705

Velkojen uudellenjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan Aspocompin lainojen lyhennykset lykkääntyvät siten, että ne jaksottuvat alkaen
vuodesta 2007 ja päättyen yritysjärjestelyyn liittyvään osto- ja myyntioptioiden toteutusvuoteen painottuen jakson viimeiselle vuodelle.
Sopimuksen voimaantultua lainoille lasketaan vuotuinen 2,5 prosentin korko, joka lisätään pääomaan ja maksetaan osto- ja myyntioptioiden
toteutusvuonna, aikaisintaan vuonna 2013.			
Korollisten velkojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot:
Vaihtovelkakirjalaina
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11,10 %

11,10 %

Pankkilainat

9,31 %

5,75 %

Rahoitusleasingsopimukset

4,51 %

4,38 %

1 000 euroa

2007

2006

30 528

29 317

Korolliset pitkäaikaiset velat jakaantuivat valuutoittain seuraavasti:
Euro
USD

0

0

Baht

139

388

Rmb

0

0

30 667

29 705

347

18 816

Yhteensä
Korolliset lyhytaikaiset velat jakaantuivat valuutoittain seuraavasti:
Euro
USD

9 887

Baht

16 352

15 179

Yhteensä

16 699

43 882

0

13 308

Konsernilla on nostamattomia lyhytaikaisia rahoituslimiittejä seuraavasti:
Erääntyvät yhden vuoden kuluessa

24. Osakeperusteiset maksut
Optiopohjainen kannustinjärjestelmä
Aspocompin yhtiökokous päätti 10.4.2006 laskea liikkeeseen 930 000 optio-oikeutta 2006A, 2006B ja 2006C konsernin avainhenkilöille sekä
Aspocomp Oy:lle, yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia
optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille.
Aspocompissa lopettaneet avainhenkilöt ovat palauttaneet heille myönnetyt 2006A ja 2006B optio-oikeudet optioehtojen mukaisesti työ- tai
toimisuhteen päätyttyä. Aspocompin tytäryhtiö Aspocomp Technology Oy:n hallussa on 200.000 kappaletta 2006A ja 195.000 kappaletta
2006B optioita, joita kumpaakin on laskettu liikkeelle 310 000 kappaletta.
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörsissä huhtikuussa 2007). Optioiden 2006A merkintähinta muuttui maalis-huhtikuussa 2007 toteutetun osakeannin johdosta siten, että optio-oikeuksien
2006A perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta.
Osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. Tämän muutoksen jälkeen optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta
310 000 osakkeen sijasta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla 310 000 euron sijasta. Merkintähinnasta vähennetään
vuosittain mahdollisesti jaettava osinko.
Vuoden 2006 optio-ohjelman mukaan hallituksella on oikeus jakaa yhtiön avainhenkilöille 310.000 kappaletta 2006C optiota. Optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden merkintähinta tulee olemaan yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörsissä huhtikuussa 2008.
Optio-ohjelma on ehdollinen ja sen perusteena olevat keskeiset tekijät ja ehdot on esitetty alla olevassa taulukossa:
Optiooikeuksien
määrä

Ohjelmaan
kuuluvien
henkilöiden
lukumäärä

Optioiden laji

Ensimmäinen
ansaintapäivä

Viimeinen
ansaintapäivä

Merkintähinta/
osake, euroa

2006

310 000

10

2006A

1.5.2008

31.5.2010

2,47

2006

310 000

10

2006B

1.5.2009

31.5.2011

0,84

2006

310 000

10

2006C

1.5.2010

31.5.2012

1.1.-30.4.2008

Liikkeellelaskuvuosi
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Edellytys, että merkintäaika alkaa optio-oikeuksilla 2006A, on että konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT) ylittää 12 miljoonaa euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2008-31.5.2010.
Myöskään optio-oikeuksilla 2006B ja 2006C osakkeiden merkintä ei ala, ennen kuin hallituksen ennen niiden jakamista määrittämät ja konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ovat täyttyneet. Merkintäaika optio-oikeuksilla 2006B on 1.5.2009-31.5.2011 ja optio-oikeuksilla
2006C 1.5.2010-31.5.2012.
Optio-oikeuksilla 2006 voi merkitä yhteensä 930 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta.
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006A on 2,47 euroa (yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2006). Osakkeen merkintähinnan määräytymisperusteena optio-oikeuksilla 2006B on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
huhtikuussa 2007 ja optio-oikeuksilla 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi huhtikuussa 2008. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.
Kannustusjärjestelmiin 2006 liittyy osakeomistusohjelma. Optio-ohjelmaan kuuluvia avainhenkilöitä velvoitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita
20 prosentilla realisoiduista optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä edusta niin kauan, kun kunkin avainhenkilön osakeomistus vastaa
hänen yhden vuoden bruttopalkkaansa. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava yhtiön osakkeita kahden bruttovuosipalkkansa arvosta ja johtoryhmän jäsenen yhden bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan, kun heidän työ- tai toimisuhteensa Aspocomp-konserniin jatkuu.
Optioiden käyvästä arvosta syntyvä kulu jaksotetaan oikeuksien syntymisajanjaksolle. Käypä arvo määritetään Black-Scholes -hinnoittelumallilla. Optioista ei ole jaksotettu kulua vuoden 2007 tilinpäätökseen. Tämänhetkisen käsityksen mukaan tulostavoitteet eivät tule täyttymään.
Black-Scholes -hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat:

Myöntämispäivä

2006A

2006B

2006C

10.4.2006

10.4.2006

10.4.2006

Myönnettyjen optioiden määrä, euroa

310 000

310 000

310 000

Osakehinta myöntämishetkellä, euroa

3,43

3,43

3,43

0,84

Aikavälin
1.1.-30.4.2008
keskikurssi

Merkintähinta, euroa
Odotettavissa oleva volatiliteetti

2,47
26 %

28 %

31 %

3 v 151 pv

4 v 151 pv

5 v 151 pv

3,33 %

3,44 %

3,59 %

0,3

0,6

0,9

0,69

0,89

1,1

1 000 euroa

2007

2006

Ostovelat

6 236

30 674

Siirtovelat

8 388

11 099

Yhteensä

14 624

41 773

Odotettu optioiden voimassaoloaika
Riskitön korko
Odotettavissa olevat osingot, euroa
Käypä arvo myöntämispäivänä, euroa
25. Ostovelat ja muut velat

Siirtovelat koostuvat pääasiassa henkilöstökuluihin liittyvistä veloista sekä 1,9 milj. euron varauksesta Aspocomp S.A.S:n entisille työntekijöille
maksettavista korvauksista.
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26. Varaukset
1 000 euroa

2007

2006

1 216

227

Pitkäaikaiset varaukset
Uudelleenjärjestelykustannukset
Palveluvuosilisäjärjestelmät
Yhteensä

329

856

1 544

1 083

Uudelleenjärjestelykustannukset

Palveluvuosilisäjärjestelmä

31.12.2006

227

Varausten lisäykset

989

0

0

-527

1 216

329

Käyttämättömien varausten peruutukset
31.12.2007

856

Uudelleenjärjestelykustannukset koostuvat lähinnä myytyihin ja suljettuihin tehtaisiin liittyvistä työttömyyseläkekustannuksista. Palveluvuosilisäjärjestelmästä kerrotaan enemmän liitteessä 5.
27. Valuuttakurssivoitot- ja tappiot
Tuloslaskelmaan kirjatut valuttakurssivoitot ja -tappiot on selvitetty
alla olevassa taulukossa:
Liikevaihto

60

180

-100

86

0

0

Rahoitustuotot ja -kulut

-149

153

Yhteensä

-189

420

Aineiden ja tarvikkeiden ostot
Hallintokulut

28. Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio kauden aikana ulkona
olleiden osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tulos
Ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

-65 265

-31 313

44 032

19 882

Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista (euroa/osake)

-0,54

-0,43

Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista (euroa/osake)

-0,95

-0,78

Liikkeelle on laskettu vaihtovelkakirjalaina sekä optioita, joilla on mahdollisesti laimentava vaikutus tulevaisuudessa, mutta niillä ei ole laimentavaa vaikutusta tilinpäätöshetkellä. Tästä syystä laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos on sama.
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29. Vakuudet ja vastuusitoumukset
1 000 euroa

2007

2006

850

859

8

103

858

962

Yhden vuoden kuluessa

6 930

3 397

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua

1 021

21 600

Viiden vuoden jälkeen

6 721

0

14 672

24 997

Vuokrasopimukset
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
Rahoitusleasing-sopimukset
Rahoitusleasing-sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:

Yhteensä
Rahoitusleasing-sopimusten tulevaisuudessa maksettavat korot

-1 157

-1 323

Rahoitusleasing-sopimusten nykyarvo

13 515

23 674

Rahoitusleasing-sopimusten nykyarvon erääntymisajat
Yhden vuoden kuluessa

6 867

2 816

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua

1 074

20 858

Viiden vuoden jälkeen
Yhteensä

5 574

0

13 515

23 674

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

Sitoutuminen investointimaksuihin
Tilinpäätöshetkellä voimassa olleet sitoumukset investointimaksuihin:
Koneet ja kalusto

0

3 150

Yhteensä

0

3 150

Vastuut
Aspocomp-konsernilla on voimassa seuraavat vastuusitoumukset 31.12.2007:
Pankki- ja muut takuut
• Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle: 400 000 euroa (300 000 euroa vuonna 2006)
Kiinnitykset
• Kiinnityksiä kiinteistöihin on annettu pankkilainojen vakuudeksi maksimimäärältään 1 450 tuhatta euroa (1 450 tuhatta euroa vuonna 2006).
• Koneita ja laitteita on kiinnitetty lainojen vakuudeksi maksimimäärältään 8 540 tuhatta euroa (8 540 tuhatta euroa vuonna 2006)
• Laina, jonka vakuutena yllä mainitut kiinnitykset ovat, on määrältään 16,4 miljoonaa euroa.
Osakkeita on pantattu pankkilainojen vakuudeksi 15,4 miljoonan euron arvosta. Lainat, joiden vakuutena osakkeet ovat , ovat nimellisarvoltaan 24 miljoonaa euroa.			
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30. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut
1 000 euroa

2007

2006

Poistot ja arvonalentumiset

25 225

18 708

Osakkuusyhtiöiden tappiot

230

978

Korkotuotot

-1 506

-1 108

Korko- ja muut rahoituskulut

12 423

2 986

Velkajärjestelyn vaikutukset

-2 000

0

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

Verot

2 488

0

Tytäryhtiöiden myyntivoitot ja -tappiot

8 543

0

Varausten muutos

132

0

Osinkotuotot

-27

-78

Laskennallisen verosaamisen lisäys

0

-866

Käyttöomaisuuden arvon alentaminen

0

2 100

Irtisanomisajan palkat

0

900

-481

-496

Muut erät

-4 479

-658

Yhteensä

40 548

22 466

2 008

-4 368

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

Nettokäyttöpääoman muutos
Saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos

10 958

2 751

Osto- ja muiden velkojen muutos

-6 801

-6 901

6 165

-8 518

Konsernin
omistusosuus-%

Emoyhtiön
omistusosuus-%

Yhteensä
31. Lähipiiritapahtumat
Konserniyritykset
Kotipaikka
Aspocomp Group Oyj, emoyritys

Suomi

Aspocomp Ab

Ruotsi

100,00

100,00

Aspocomp GmbH
Aspocomp (Thailand) Co., Ltd
Aspocomp Oulu Oy
Aspocomp Technology Oy
Aspocomp Holding PTE
Aspocomp Trading Shanghai Co., Ltd.
Aspocomp Hong Kong Limited

Saksa

100,00

100,00

Thaimaa

88,05

88,05

Suomi

90,00

90,00
100,00

Suomi

100,00

Singapore

100,00

100,00

Kiina

100,00

100,00

Hong Kong

100,00

100,00

Hong Kong

20,00

20,00

Osakkuusyritykset
Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd.
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Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
2007

2006

0

262

0

23

0

0

1 649

945

Tavaroiden myynti
Osakkuusyhtiöille
Vuokratuotot
Osakkuusyhtiöiltä
Lainasaamiset lähipiiriin kuuluvilta yrityksiltä
Osakkuusyhtiöt
Johdon työsuhde-etuudet
Palkat
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

0

100

1 649

1 045

570

422

Tuomo Lähdesmäki

98

51

Aimo Eloholma

56

25

2

25

Yhteensä
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
Palkat ja palkkiot
Hallituksen jäsenet

Roberto Lenzioni
Gustav Nyberg

3

27

Anssi Soila

49

27

Yoshiki Sasaki

89

36

Kari Vuorialho

52

Johan Hammaren

53

Tapio Hintikka

32

Toimitusjohtajan sijainen voi halutessaan siirtyä eläkkeelle 60-vuotiaana.
Yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla on yhteensä 388 959 kpl yhtiön osakkeita, jotka ovat yhteensä 0,8 prosenttia osakekannasta ja oikeuttavat yhteensä 0,8 prosenttiin äänimäärästä.
Yhtiön johdolla oli 31.12.2007 osakeoptioita 30 000 kappaletta, jotka kaikki myönnettiin vuoden 2006 aikana.
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32. Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on ylläpitää vakaa asema ja varmistaa, että liiketoiminnan rahoitustarpeet voidaan tarvittaessa
ratkaista. Konsernin pääomarakennetta seurataan ja ennakoidaan säännöllisesti likviditeetin varmistamiseksi. Likviditeettiriskistä ja sen hallinnasta on kerrottu lisää liitetiedossa 36. Tunnusluvuista seurataan muun muassa omavaraisuus- ja velkaantumisastetta. Liiketoimintaan
sitoutunut pääoma koostuu nettokäyttöpääomasta ja käyttöomaisuudesta, jotka on rahoitettu omalla pääomalla ja nettovelalla.
1 000 euroa

2007

2006

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma:
Liikearvo ja osakkeet

19 909

4 002

Muu käyttöomaisuus

23 577

105 742

Nettokäyttöpääoma
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma yhteensä

-454

10 586

43 032

120 330

Pääoma:
Oma pääoma

5 438

68 334

Nettovelka

37 593

51 996

Pääoma yhteensä

43 032

120 330

7,8

37,0

724,2

74,5

Omavaraisuusaste, %
Velkaantumisaste, %

33. Arvonalentumistestaus
Tytäryhtiöiden hankinnan kautta syntynyt liikearvo on jaettu kahdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle seuraavasti:
1 000 euroa
HDI-piirilevyjä valmistavat tehtaat
Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.
Yhteensä

3,000
0
3,000

Aspocompin HDI-piirilevyjä valmistavat tehtaat -kassavirtaa tuottavaan yksikköön kuuluu Meadville-kaupan jälkeen Aspocomp Oulu Oy. Aspocomp Oulu Oy:n pääasiallisia piirilevyteknologioita ovat HDI-piirilevyt, monikerrospiirilevyt aina 28 kerrokseen asti, Heat Sink-piirilevyt sekä
Teflon – tai keramiikkapohjaiset piirilevyt. Aspocomp Thaimaa valmistaa kaksi- ja monikerrospiirilevyjä pääosan tuotannosta ollessa neljä- ja
kuusikerrospiirilevyjä. Lisäksi tehdas valmistaa yhdistelmälevyjä (semi-flex).
HDI-liiketoimintaan liittyvä liikearvo ennen Meadville-kaupan toteutumista 21 miljoonaa euroa on kohdistettu käypien arvojen suhteessa osakkuusyhtiölle ja jäljelle jääville HDI-toiminnoille.
Arvonalentumistestauksessa molempien yllä mainittujen yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen.
Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Käytetty, ennen veroja määritetty
diskonttauskorko on 11,2 %. Diskonttauskorko ennen veroja on määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, weighted
average cost of capital) avulla. Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä tasaista 3 % kasvutekijää
kyseisissä yksiköissä. Käytetty kasvutekijä ei ylitä kyseisten toimialojen pitkän aikajänteen toteutunutta kasvua.
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Kassavirtaa tuottavien yksiköiden testauksessa käytetyt keskeiset muuttujat ovat seuraavat:
1. Budjetoitu liikevaihto – Määritetty perustuen aiempaan liikevaihtotasoon.
2. Budjetoitu liikevoitto – Määritetty perustuen aiempaan keskimääräiseen liikevoittotasoon. Liikevoiton ei ennakoida ylittävän aiempaa
liikevoittotasoa.
3. Budjetoidut investoinnit – Määritetty perustuen aiempaan toteutuneeseen keskiarvoon, Oulun tehtaan HDI-linjan liiketoimintasuunnitelmaan. Investointiaste ylittää jossain määrin toimialan normaalin investointitason. Ennustekauden jälkeisten investointien oletetaan olevan
toimialan keskiarvon mukaista.
4. Diskonttauskorko – Määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit.
Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:hen kohdistunut liikearvo, 3 078 tuhatta euroa, on kirjattu tilikauden aikana arvonalennustappiona kuluksi.
Arvonalennustappion kirjaaminen johtui yhtiön heikentyneestä tulevien kassavirtojen ennusteesta.
Osakkuusyhtiöt:
1 000 euroa
Meadville Aspocomp (PVI) Holdings Lts

3 590

Liikearvon määrä sisältyy osakkuusyritysosakkeiden arvoon konsernitaseessa. Osakkuusyhtiöön liittyvän liikearvon testauksessa on käytetty
samaa diskonttauskorkoa, ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvutekijää ja muita muuttujia kuin edellä mainittujen kassavirtaa tuottavien
yksiköiden testauksessa.
Arvonalentumistestauksen herkkyyysanalyysit
HDI-piirilevyjä valmistavat tehtaat
Arvonalentumistestauksen perusteella ei tilikaudella ole tullut tarvetta liikearvon arvonalentumiskirjauksiin. Minkään käytetyn keskeisen muuttujan muutos kohtuullisesti arvioituna ei johtaisi tilanteeseen, jossa rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat niiden
kirjanpitoarvon.
Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.
Mikäli budjetoitu liikevoitto olisi 1 prosenttia alhaisempi koko ennustejakson aikana 1.1.2008-31.12.2012 kuin johdon tilinpäätöspäivän mukainen arvio,
arvonalentumistappiota tulisi kirjata 1,2 miljoonaa euroa. Mikäli määritetty diskonttauskorko ennen veroja olisi ollut 1,0 prosenttia korkeampi verrattuna
siihen mitä johto on laskelmissa soveltanut, arvonalentumistappiota tulisi kirjata 1,2 miljoonaa euroa.					

34. Johdannaissopimukset
31.12.2007

31.12.2006

Sähköjohdannaiset
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo

48

45

-297

223

1 254

35. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Aspocompin pääkonttori muutti tammikuussa Helsingin keskustasta Sinikalliontielle Espooseen.
Aspocomp Group Oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet mukana edellisessä Ranskassa käydyssä oikeudenkäynnissä, ovat nostaneet kanteita Aspocomp Group Oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Vaatimusten yhteismäärä on noin 750
000 euroa. Kanteet tulevat käsittelyyn talven ja kevään 2008 aikana.
Aspocompin Salossa, Örninkatu 15, sijaitseva rahoitusleasingsopimuksella käytössä ollut tehdaskiinteistö rakennuksineen on myyty helmikuussa 2008.
Kauppahinta lyhentää Aspocompin korollisia pankkivelkoja Suomessa noin 6 miljoonalla eurolla. Kesällä 2007 tehtyä kiinteistön arvonalennusta on pienennetty kolmella miljoonalla eurolla. Tämän jälkeen kotimaiset korolliset velat ovat noin 27 miljoonaa euroa.
36. Rahoitusriskien hallinta
Likviditeetti- ja rahoitusriski
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen Suomen toiminnan likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Thaimaan yhtiön likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri ja vaikutus yhtiön toimintamahdollisuuksiin on ajoittain hyvin merkittävä. Mikäli
Aspocomp ei saa rahoitusta tytäryhtiöltään Oulu Oy:ltä tai osakkuusyhtiöltään, Meadville Aspocomp Holdingsilta, osinkojen tai muiden tulojen muodossa,
tai muilla rahoitustavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka yhtiö voi tulla maksukyvyttömäksi. Thaimaan korolliset lainat 16 600 tuhatta euroa
erääntyvät vuoden sisällä. Oulun rahoitusleasing velka 1400 tuhatta euroa erääntyy 3-5 vuoden sisällä. Suomalaisten pankkien kanssa sovitun velkajärjestelyn mukaiset velat 23 882 tuhatta euroa erääntyyvät viimeistään vuonna 2013. Vaihdettava debentuurilaina nimellisarvoltaan 10 300 tuhatta euroa
erääntyy vuonna 2011.
Korkoriski
Velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten velkojen korkoriski on Suomessa hallinnassa vuoteen 2013 saakka - nimellisen korkokannan
ollessa 2,5 % vuodessa. Thaimaan yhtiön osalta korkojen muutokset vaikuttavat sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen rahoituksen markkinahintaan ja
tätä kautta myös konsernin rahoituskuluihin. Thaimaan yhtiöt lainat ovat lyhytaikaisia markkinaehtoisia lainoja.
Valuuttariski
Konsernin tuotantotoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Thaimaassa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä niin Euroopassa, Hongkongissa kuin Singaporessakin. Konsernin pääasiallisina valuuttoina ovat euro, bahti ja USA:n dollari. Tytäryhtiöiden omien pääomien vaihteluun liittyvä translaatioriski perustuu
bahtin kurssivaihteluun. Ulkomaan rahanmääreisten saamisten ja velkojen osalta on valuuttajakauma esitetty liitteissä 20 ja 23. Tytäryhtiö Aspocomp
(Thailand) Co., Ltd:n negatiivinen oma pääoma 31.12.2007 oli -150 miljoonaa bahtia (31.12.2006 -81 miljoonaa bahtia).
Luottoriski
Konserni toimii vain tunnettujen ja luottokelpoisuusvaatimukset täyttävien kolmansien osapuolien kanssa. Konsernin hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti kaikkien uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tutkitaan ennen luottopäätöstä. Olemassa olevien asiakkaiden luottotiedot tarkastetaan
ja päivitetään säännöllisin väliajoin. Erääntyneet saatavat raportoidaan johdolle kuukausittain ja kulloinkin tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään erääntyneiden saatavien saamiseksi maksuun. Konsernin viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli tilikaudella 69 prosenttia. Luottotappioita kirjattu
vuonna 2007 138 tuhatta euroa ja vuonna 2006 321 tuhatta euroa.
Hyödykeriski
Konserni altistuu hyödykeriskille, joka liittyy hyödykkeiden saatavuuteen ja hinnanvaihteluihin. Konserni pyrkii vähentämään näitä riskejä solmimalla puitesopimuksia tunnettujen vastapuolten kanssa sekä hankkimalla tiettyjä hyödykefutuureja. Konserni on suojannut 52 prosenttia seuraavan 12 kuukauden
sähköhankinnoista. Näihin johdannaisiin ei sovelleta IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Siten näiden johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti ja esitetään muissa kuluuissa. Sähköjohdannaisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 34.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA				
1 000 euroa

Liite

1.1.-31.12.2007

1.1.-31.12.2006

Liiketoiminnan muut tuotot

1.1

6 299

3 725

Henkilöstökulut

1.2

-4 670

-2 631

Poistot ja arvonalentumiset

1.3

-193

-209

Liiketoiminnan muut kulut

1.4

-20 135

-4 107

-18 698

-3 222

Liiketappio
Rahoitustuotot ja -kulut

1.5

Tappio ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät +/-

1.6

Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Välittömät verot
Tilikauden tappio

50

1.7

-36 622

-42 247

-55 320

-45 469

-37 163

0

-92 484

-45 469

-2 200

-5 106

94 864

-50 576

EMOYHTIÖN TASE				
1 000 euroa

Liite

31.12.2007

31.12.2006

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

2.1

126

79

Aineelliset hyödykkeet

2.1

3 270

340

Sijoitukset

2.2

40 869

69 630

44 265

70 049

Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

2.3

433

0

Lyhytaikaiset saamiset

2.4

7 074

19 959

6 782

2 643

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

14 289

22 602

Vastaavaa yhteensä

58 554

92 651

Osakepääoma

20 082

20 082

Ylikurssirahasto

27 918

27 918

Käyttörahasto

45 989

45 989

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

22 016

0

Vastattavaa
Oma pääoma

2.5

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

-20 850

29 726

Tilikauden voitto (tappio)

-94 684

-50 576

471

73 139

2.6

7 282

0

Pitkäaikainen vieras pääoma

2.7

38 207

10 300

Lyhytaikainen vieras pääoma

2.8

12 594

9 212

Vieras pääoma yhteensä

50 801

19 512

Vastattavaa yhteensä

58 554

92 651

Oma pääoma yhteensä
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Vieras pääoma
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA
1 000 euroa

1.1.-31.12.2007

1.1.-31.12.2006

-18 698

-3 222

-487

209

Liiketoiminta
Liiketappio
Oikaisut liiketappioon
Nettokäyttöpääoman muutos
Korot

2 340

-1 285

-2 930

-247

-19 776

-4 545

-63

-261

Verot
Liiketoiminnan nettokassavirta
Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit sijoituksiin
Luovutustulot sijoituksista
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien kassavirta yhteensä
Kassavirta ennen rahoitusta

22

290

-50 395

-31 321

46 367
0

14 605

-4 069

-16 686

-23 845

-21 232

Rahoitus
Maksullinen osakeanti

22 016

Pitkäaikaisen rahoituksen muutos

10 248

10 300

Lyhytaikaisen rahoituksen muutos

-8 000

3 674

0

9 082

24 265

23 056

420

1 824

Likvidit varat 1.1.

2 643

819

Fuusiossa tulleet rahavarat

3 720

Likvidit varat 31.12.

6 782

Tytäryhtiön osakepääoman alentaminen
Rahoitus yhteensä
Likvidien varojen lisäys/vähennys

52

2 643

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muun Suomessa voimassa olevan säännöstön mukaisesti (FAS). Edellisen vuoden tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi. Tilinpäätös esitetään euroissa.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella alkuperäisestä hankintamenosta.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet

3 – 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

5 – 10 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat

15 – 30 vuotta

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

3 – 8 vuotta
5 – 10 vuotta

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat, pankkitilit ja yli yön -talletukset. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

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

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna.

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

Varaukset
Tuotoista vähennetään kuluvarauksina ne vastaiset menot, joista ei todennäköisesti kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetykset, joiden toteutumista
pidetään todennäköisenä.
Taseessa kuluvaraukset esitetään luonteensa mukaisesti joko pakollisina varauksina tai siirtoveloissa.

Eläkejärjestelyt
Yhtiön henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutuksin.

Ulkomaanrahanmääräiset erät
Ulkomaanrahanmääräiset velat ja saamiset on kirjattu tapahtumapäivän kursseihin. Tilinpäätöksessä valuuttamääräiset velat ja saamiset on muunnettu
euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin.
Kaikki kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Verot
Veroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut tilikauden verot sekä aikaisemmilta tilikausilta maksuunpannut tai palautetut verot.
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1. EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1 000 euroa

1.1.-31.12
2007

1.1.-31.12
2006

1

52

Hallintoveloitus tytäryhtiöiltä

3 980

3 143

Osakkeiden myyntivoitto

1 998

0

320

529

6 299

3 725

Muut
Yhteensä

Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä

Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus
3 175

2 075

685

39

Eläkekulut

544

383

Muut henkilöstökulut

265

135

4 670

2 631

Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet
(toimitusjohtajan sijainen)

611

Toimihenkilöitä

12

23

Yhteensä

12

23

Henkilöstö 31.12.2007

Toimihenkilöitä

24

19

Yhteensä

24

19

Poistot aineellisista ja aineettomista
hyödykkeistä

193

209

Yhteensä

193

209

234

176

4 040

0

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
eläkesitoumukset
Toimitusjohtajajan sijainen voi
halutessaan siirtyä eläkkeelle
60-vuotiaana.
1.3 Poistot ja arvonalennukset

1.4 Liiketoiminnan muut kulut

Aspocomp S.A.S. lisäkorvaus

10 824

0

Muut kulut

5 036

3 931

Yhteensä

20 135

4 107

54

151

539

539

76

302

3 760

484

33 326

42 000

Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä

-37 162

-42 786

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-36 622

-42 247

-421

94

31 098

0

Erään korko- ja rahoitustuotot sisältyy
kurssivoittoja (netto)
1.6 Satunnaiset erät

Fuusiotappio
Varaus Salon kiinteistön leasingvastuusta
Yhteensä

Emoyhtiön palveluksessa tilikauden
aikana keskimäärin

Vuokrat

388

89

Satunnaiset kulut
1 001

Meadville kaupan kulut

451

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

Henkilöstökulut

Palkkiot

1.1.-31.12
2006

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksille
1.2 Henkilöstöä ja toimielinten
jäseniä koskevat liitetiedot

Palkat

1.1.-31.12
2007

1.5 Rahoitustuotot ja -kulut

1.1 Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot

1 000 euroa

6 066
37 163

0

Yhtiöverohyvityssaamisen arvon
alentaminen

-2 200

-5 106

Yhteensä

-2 200

-5 106

1.7 Välittömät verot

2. EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT
2.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
1 000 euroa

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat
oikeudet Liikearvo

Käyttöomaisuus
Hankintameno
1.1.2007
Lisäykset
Fuusiossa tulleet
lisäykset
Vähennykset
Hankintameno
31.12.2007

247
40

0

68
-59

Aineelliset hyödykkeet

Muut
pitkäAineeton
vaikutKoneet Muut aineel- Enn.maksut
ja
teiset
Maaja liset hyödyk- ja keskener.
aineellinen
menot Yhteensä alueet Rakennukset kalusto
keet
hankinnat Yhteensä yhteensä

22
0

269
40

0
0

0
0

926
55

0
0

0
0

68
-59

280
0

2 598
0

171
-249

12
0

32

958

1 227

0

55

95

0

3 061

3 128

-32

-281

-340

295

0

22

317

280

2 598

903

12

0

3 793

4 110

168

0

22

190

0

0

618

0

0

618

808

-59
61

0
0

0
0

0
61

0
0

0
0

-227
131

0
0

0

-227

-227

0

131

193

Kertyneet poistot 31.12.2007

170

0

22

192

0

0

523

0

0

523

714

Kirjanpitoarvo
31.12.2007

126

0

0

126

0

0

381

0

32

3 270

3 396

Kertyneet
poistot 1.1.2007
Vähennysten
ja siirtojen
kertyneet poistot
Tilikauden poisto

2.2 Sijoitukset

1 000 euroa
Hankintameno 1.1.2007
Lisäykset
Fuusiossa tulleet lisäykset
Vähennykset
Arvonalennus
Kirjanpitoarvo 31.12.2007

Osakkeet
konserniyrityksissä
66 080
45 961
6 364
-61 551
-30 441

Osakkeet
Omistusyhteysyritykset
0
12 492
1 964
-14 455
0

Osakkeet
Muut
3 550
125
0
0
-3 675

Saamiset
Konserniyritykset
0
14 455
0
0
0

26 413

0

0

14 455

Yhteensä

69 630
73 033
8 327
-76 006
-34 116
40 869
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Konserniyritykset
Emoyhtiön omistamien osakkeiden/osuuksien
Konsernin
omistusosuus-%

Emoyhtiön
omistusosuus-%

kpl

Aspocomp GmbH, Saksa

100,00

100,00

1 000

Aspocomp Ab, Ruotsi

100,00

100,00

88,05

88,05

100,00

100,00

320

Aspocomp Holding PTE. Ltd, Singapore

100,00

100,00

Aspocomp Trading Shanghai Co., Ltd., Kiina

100,00

100,00

Aspocomp Hong Kong Limited

20,00

20,00

Aspocomp Oulu Oy

90,00

90,00

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd, Thaimaa
Aspocomp Technology Oy, Suomi

Yhteensä

56

nimellisarvo, kirjanpitoarvo,
1 000 euroa
1 000 euroa
5

41

500

6

61

45 697 950

6 194

0

0

0

1

0

3 698

10

0

32

100 000

0

17 082

900

0

5 499
26 413

1 000 euroa

31.12.2007

31.12.2006

2.3 Vaihto-omaisuus
Valmiit tuoteet

433

0

Saamiset samaan konserniin
kuuluvilta yrityksiltä
Lainasaamiset
Yhteensä

Varaus Salon kiinteistön
leasingvastuusta

6 066

Työttömyyseläkevaraus

1 215

Yhteensä

7 281

2.7 Pitkäaikainen vieras pääoma

941

1 804

16 428

Lainat rahoituslaitoksilta

2 448

17 369

Vaihtovelkakirjalaina

10 300

Lainat rahoituslaitoksilta

10 248

0

Yhteensä

20 548

10 300

Muut pitkäaikaiset velat

17 659

0

Pitkäaikainen vieras pääoma
yhteensä

38 207

10 300

Lainasaamiset

1 400

Myyntisaamiset

2 405

0

0

2 200

821

390

Muut siirtosaamiset

31.12.2006

644

Saamiset ulkopuolisilta

Yhtiöverohyvityssaaminen

31.12.2007

2.6 Tilinpäätössiirtojen kertymä

2.4 Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

1 000 euroa

0

10 300

Velat samaan konserniin kuuluville
yrityksille

Yhteensä

4 626

2 590

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

7 074

19 959

0

8 000

Osakepääoma 1.1.

20 082

20 082

Ostovelat

1 264

323

Osakepääoma 31.12.

20 082

20 082

Siirtovelat

6 498

619

Yhteensä

7 762

8 942

Henkilöstökulujen jaksotus

2 218

379

Aspocomp S.A.S korvaus

2 177

2.5 Oma pääoma

Ylikurssirahasto 1.1.
Siirto käyttörahastoon
Ylikurssirahasto 31.12.
Käyttörahasto 1.1.
Siirto ylikurssirahastosta käyttörahastoon
Käyttörahasto 31.12.

2.8 Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset luottolimiitit

27 918

73 907

0

-45 989

27 918

27 918

45 989

45 989

0

0

45 989

45 989

Siirtovelkojen olennaiset erät:

Salon tehtaan alasajokulut

986

Muut

1 116

239

Yhteensä

6 498

619

Siirtovelat

4 832

270

Yhteensä

4 832

270

12 594

9 212

Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 1.1.
Lisäys
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 31.12.

0

0

22 016

0

22 016

0

-20 850

29 726

0

0

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

-20 850

29 726

Tilikauden tappio

-94 684

-50 576

471

73 139

-47 529

25 139

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Osingonjako

Oma pääoma yhteensä
Vapaasta omasta pääomasta
jakokelpoisia varoja

Velat samaan konserniin kuuluville
yrityksille

Lyhytaikainen vieras pääoma
yhteensä
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3. MUUT LIITETIEDOT				
1 000 euroa

31.12.2007

31.12.2006

3.1 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet
Leasingvastuutakaukset

1 284

20 511

Omavelkainen takaus

4 272

15 539

Yhteensä

5 556

36 051

6 350

0

Leasingsopimuksilla maksettavat määrät
Yhteensä
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KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
2007

2006

2005

2004

2003

Liikevaihto, milj.euroa

42,4

48,6

135,4

184,8

182,3

Liikevoitto, milj.euroa

-15,8

-6,7

-17,8

10,4

-5,3

% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, milj.euroa
% liikevaihdosta
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, milj.euroa
% liikevaihdosta
Tilikauden tulos, milj.euroa

-37,3

-13,7

-13,1

5,6

-2,9

-21,0

-8,7

18,7

9,7

-6,6

-49,6

-18,0

13,8

5,2

-3,6

-23,2

-11,7

-24,3

9,1

-6,6

-54,8

-24,1

-17,9

5,0

-3,6

-64,9

-27,2

-23,4

9,2

-0,9

-152,9

-56,0

-17,3

5,0

-0,5

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

-63,1

-13,3

-19,9

7,5

-2,4

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

-13,4

-4,6

-9,9

6,9

-1,9

7,8

37,0

57,8

63,1

57,1

724,2

74,5

23,5

8,3

20,3

0,5

3,7

25,9

15,7

13,8

1,2

7,6

19,2

8,5

7,6

% liikevaihdosta

Omavaraisuusaste, %
Gearing,%
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj.euroa
% liikevaihdosta
Henkilöstön määrä 31.12.

1 120

1 931

3 387

3 377

3 426

Henkilöstö keskimäärin

1 445

2 021

3 393

3 434

3 330

Tulos/osake (EPS), euroa

-0,54

-0,43

-0,93

0,26

-0,03

0,11

1,65

2,82

3,82

3,75

0,00*

0,00

0,00

0,22

0,11

Osinko/tulos, %

0,00

0,00

0,00

85,71

-348,07

Efektiivinen osinkotuotto, %

0,00

0,00

0,00

6,17

2,59

Hinta/voitto -suhde (P/E)

-0,2

-3,0

-3,0

13,9

-134,6

Tulos/osake (EPS), euroa (optioilla laim.)
Oma pääoma/osake, euroa
Nimellisosinko/osake, euroa (*hallituksen ehdotus)

Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys
keskikurssi, euroa

0,44

1,84

3,13

4,41

3,24

alin kurssi, euroa

0,10

1,26

2,52

3,42

2,25

ylin kurssi, euroa

2,20

3,01

3,90

5,23

4,50

0,11

1,31

2,76

3,57

4,26

5,5

35,4

74,6

96,6

115,3

88 428

22 522

11 672

14 145

6 699

Tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi, euroa
Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj.euroa
Osakkeen vaihdon kehitys, 1 000 kpl
Osakkeen vaihdon kehitys, %
Osakkeen kokonaisvaihto, milj.euroa

177,2

83,3

43,2

52,3

24,8

38,9

39,2

36,7

62,4

21,7

Osakeantioikaistut osakemäärät, 1 000 kpl
kauden lopussa 31.12. yhteensä, rekisteröity

49 905

27 312

27 312

27 312

27 312

kauden lopussa 31.12. yhteensä, ulkopuolella

49 705

27 040

27 040

27 040

27 040

kauden keskimääräinen osakemäärä

44 032

27 040

27 040

27 040

27 040

59

Vuosikertomus 2007 Aspocomp

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman
tuotto-% (ROE)

=

Sijoitetun pääoman
tuotto-% (ROI)

=

Omavaraisuusaste, %

=

tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista – verot
oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista + korko- ja muut rahoituskulut
taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

oma pääoma + vähemmistöosuus

x 100

x 100

x 100

taseen loppusumma – saadut ennakot

Gearing, %

=

korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit
oma pääoma + vähemmistöosuus

Henkilöstö keskimäärin

=

keskiarvo kuukauden lopussa lasketuista henkilöstömääristä

Tulos/osake (EPS), euroa

=

tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista – verot ± vähemmistöosuus

x 100

tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

Oma pääoma/osake, euroa

=

oma pääoma
osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake, euroa

=

tilikaudelta jaettu osakekohtainen osinko

Osinko/tulos, %

=

osinko/osake
tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

=

osinko/osake
tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi

Hinta/voitto -suhde (P/E)

=

tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi
tulos/osake

Osakkeen keskikurssi

=

osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo

=

konsernin ulkopuolella olevien osakkeiden lukumäärä  x
viimeisen kauppapäivän päätöskurssi

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden vaikutus on eliminoitu tunnuslukuja laskettaessa.
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x 100

x 100

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakevaihto ja -kurssi
Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä alkoi 1.10.1999 ja noteeraus uudessa OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä
alkoi 2.10.2006. Yhtiön kaupankäyntitunnus on ACG1V. Kaikki yhtiön osakkeet ovat samanlajisia ja oikeuttavat samaan osinkoon ja yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2007 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082 052 euroa. Yhtiö omisti osakkeiden kokonaismäärästä
200 000 kappaletta.
Helsingin Pörssissä vaihdettiin 88 428 810 yhtiön osaketta 1.1.-31.12.2007 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 38 947 567 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,10 euroa (21. ja 27.-28.12.2007), ylin 2,20 euroa (29.1.2007) ja keskikurssi 0,44 euroa. Päätöskurssi 28.12.2007 oli 0,11 euroa ja yhtiön
markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 5,5 miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 6,8 prosenttia ja
suoran ulkomaisen omistuksen osuus 0,7 prosenttia.

Hallituksen valtuutukset
Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 19.1.2007 hallituksen päättämään 50 000 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan 200 000
oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen perusteella merkittiin 29 823 078 uutta
osaketta huhtikuussa 2007 päättyneessä merkintäoikeusannissa.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.5.2007 hallituksen päättämään enintään 40 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannissa ja yhtiön hallussa olevien
enintään 200 000 omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai saamisesta. Valtuutukset ovat voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Ne eivät
kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantivaltuutuksia. Lisätietoa valtuutuksesta on yhtiön 10.5.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Merkintäoikeusanti
Ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla Aspocompin hallitus päätti 16.3.2007 merkintäoikeusannista, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat merkitä kahdella vanhalla osakkeella kolme uutta osaketta. Merkittäväksi tarjottiin yhteensä 29 823 078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Liikkeeseen
laskettavat osakkeet vastasivat noin 150 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä ennen osakeantia ja 60 prosenttia osakeannin jälkeen.
Merkintäaika alkoi 26.3.2007. Se päättyi merkintäoikeuksien nojalla 12.4.2007 ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla 13.4.2007. Ensisijaisessa merkinnässä
merkittiin yhteensä 27 221 343 osaketta ja toissijaisessa merkinnässä yhteensä 2 601 735 osaketta. Annilla hankittiin noin 25 miljoonaa euroa uutta pääomaa
ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Aspocompin osakemäärä nousi yhteensä 49 905 130 osakkeeseen ja kaupankäynti kaikilla osakkeilla alkoi OMX
Helsingin Pörssissä 20.4.2007.

Osakkeen kurssikehitys

Osakkeen vaihtomäärät

euroa

tuhatta kpl

6,00

5,00

12 000 000

10 000 000

3,00

6 000 000

2,00

4 000 000

1,00

2 000 000

0,00

0

20

20

03
20 -01
03
20 -03
03
20 -05
03
20 -07
03
20 -09
03
20 -11
04
20 -01
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20 -03
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20 -05
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20 -05
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4,00

Kurssi- ja vaihtotiedot ovat osakeantioikaistuja
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Optio-oikeudet
Ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla ja osana vähemmistöosuuden ostoa Kiinassa Aspocompin hallitus päätti 21.3.2007 laskea liikkeeseen 4 000 000 optio-oikeutta oston rahoittajalle, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedille. Merkintäoikeuden oli määrä alkaa 3.10.2008, mutta
pankki luopui optio-oikeuksistaan Aspocompin ja Meadville Holdings Limitedin välisen yritysjärjestelyn yhteydessä vuoden lopulla.
Osana Aspocompin johdon kannustusjärjestelmää hallitus päätti 10.5.2007 jakaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2006 liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Osakkeiden merkintäoikeus ja siihen liittyvä osakeomistusohjelma on sidottu konsernin taloudellisiin tavoitteisiin.
Hallitus jakoi yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille. Merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla
2006B riippuu konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Taloudelliset tavoitteet optioiden 2006A osalta hallitus päätti keväällä 2006.
Osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010 ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011.
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa. Optio-oikeuksien 2006A perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 2,47 euroa
ja yhdellä optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. Osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi
osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. Optio-oikeuksilla 2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.

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

Liputukset
Aspocompin 19.4.2007 saaman ilmoituksen mukaan Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden sekä Erkki Etolan henkilökohtainen osuus Aspocomp Group Oyj:n
osakkeista ja äänimäärästä laski alle 5 prosentin liputusrajan. Osakkeiden kokonaismäärä oli 2 398 000 kappaletta ja niiden osuus Aspocompin osakkeista
ja äänistä 4,80 prosenttia.
Työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Aspocomp Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä laski 25.5.2007 alle 5 prosentin liputusrajan eli 3,79 prosenttiin.
Sen osuus osakkeista ja äänimäärästä oli 1 890 607 kappaletta.
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä laski 20.6.2007 alle 10 prosentin liputusrajan. Se oli 9,24 prosenttia eli 4 611 372
osaketta ja ääntä. Osuus laski edelleen 22.8.2007 alle 5 prosentin liputusrajan 3,89 prosenttiin eli 1 939 000 osakkeeseen ja ääneen.

Markkinatakaus keskeytyi
Kaupthing Bank Oyj, joka toimi Aspocompin osakkeiden LP-markkinatakaajana, keskeytti 11.5.2007 takauksen toistaiseksi. Kaupthing Bank antoi aiemmin
Aspocompin osakkeelle osto- ja myyntitarjouksia siten, että tarjousten ero oli enintään 2 prosenttia. Tarjouksia annettiin vähintään 1 000 osakkeelle. Koska
Aspocompin osake alitti 0,50 euron tason ja pienin tarjousten välinen ero on 1 sentti, tarjousten antaminen enintään 2 prosentin erotuksella ei ollut mahdollista.

Osinkopolitiikka
Aspocomp Group Oyj:n hallitus määritteli yhtiölle pitkän aikavälin osinkopolitiikan 15.3.2007. Sen mukaan Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vähintään 30
prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jälkeen, kun yhtiön tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuustavoitteensa.
Todennäköisesti hallitus ei tule ehdottamaan osinkojen maksua lähivuosina.
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Suurimmat omistajat

Omistaja
1. Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarekisteröity)

Osakkeita, kpl

Osuus osakkeista ja äänistä, %

2 145 625

4,30

2. Oy Selective Investor Ab

1 843 000

3,69

3. Finvestock Oy Ab

1 820 000

3,65

4. Oksanen Markku

1 721 518

3,45

5. Ailus Petri

1 627 727

3,26

6. Näkki Raimo

1 373 633

2,75

7. Tiiviste-Group Oy

1 100 000

2,20

8. Etra-Invest Oy Ab

1 098 000

2,20

9. Oy Fincorp Ab

1 075 850

2,16

969 969

1,94

10. Lassila Markus Kalervo
11. Pakarinen Janne

781 751

1,57

12. Possidentes Oy

600 000

1,20

13. Svenska Handelsbanken Ab (Publ), Filialvverksamheten i Finland
(hallintarekisteröity)

580 069

1,16

14. Nordea Pankki Suomi Oyj

579 343

1,16
0,79

15. Evli Pankki Oyj

396 060

16. Haapakoski Valto Antero

330 000

0,66

17. Oy Hammaren & Co Ab

323 834

0,65

18. Svenska Handelsbanken Ab (Publ), Filialvverksamheten i Finland

300 000

0,60

19. HSS/Danske Bank, Helsinki Branch (hallintarekisteröity)

297 775

0,60

20. Estlander Henrik

274 270

0,55

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

Osakkeiden lukumäärä

Omistajien lukumäärä

%-osuus omistajista

1 – 100

242

6,36

17,668

0,04

101 – 500

701

18,42

225,596

0,45

501 – 1 000

565

14,85

479,801

0,96

1 257

33,04

3,418,732

6,85

1001 – 5 000

Osakemäärä, kpl %-osuus osakekannasta

5 001 – 10 000

445

11,70

3,617,345

7,25

10 001 – 50 000

472

12,41

11,015,450

22,07

50 001 – 100 000

59

1,55

4,253,663

8,52

100 001 – 500 000

51

1,34

9,148,214

18,33

500 001 –

13

0,34

17,725,685

35,52

Odotusluettelolla ja yhteistilillä
yhteensä
Yhteensä

3 805

Näistä hallintarekisteröityjä

10

Omistajaryhmittäin
Kotitaloudet

2,976

0,01

100

49,905,130

100

3,371,495

6,76

Omistuksia, %

Osakkeita, %

91,96

66,04

Yritykset

6,83

23,66

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

0,39

8,82

Ulkomaat

0,42

0,74

Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt

0,34

0,30

Julkisyhteisöt

0,05

0,44

Odotusluettelolla ja yhteistilillä
yhteensä

0,01

Yhteensä

100

Osakkeenomistus omistajaryhmittäin

Kotitaloudet
Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Ulkomaat
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Julkisyhteisöt
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä
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66,04
23,66
8,82
0,74
0,30
0,44
0,01

100

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä
Emoyhtiön vapaa oma pääoma on -47 528 681,38 euroa.
Hallitus ehdottaa, että:

•
•

osinkoa ei jaeta
tappio siirretään voittovarojen tilille

Espoossa, 14. maaliskuuta 2008
Aspocomp Group Oyj:n hallitus
Tuomo Lähdesmäki			Yoshiki Sasaki
Puheenjohtaja			Varapuheenjohtaja
Aimo Eloholma			

Johan Hammarén

Anssi Soila				Kari Vuorialho
Isto Hantila
Toimitusjohtaja

Tilintarkastuskertomus
Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajille
Olemme tarkastaneet Aspocomp Group Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen sekä Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti laaditun toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön
tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon
tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

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

Emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa
tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Toimintakertomus on
yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta.
Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tarkastamaltamme
tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Espoossa 11. päivänä huhtikuuta 2008
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö
Jouko Malinen
KHT
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HALLINNOINTIPERIAATTEET
1. Yleistä
Aspocomp Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia
sekä Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavak-

Tietoa käsiteltävistä asioista tulee antaa kokouskutsun yhteydessä ja mahdollista lisätietoa pörssitiedotteella. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehdissä ja se sekä pörssitiedotteet ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla.

si annettua listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä

Yhtiökokous järjestetään sellaisessa paikassa ja sellaiseen

koskevaa suositusta (ns. Corporate Governance -suositus).

aikaan ja muutoinkin siten, että osakkeenomistajat voivat

Nämä hallinnointiperiaatteet vahvistettiin Aspocomp Group

vaivattomasti osallistua kokoukseen.

Oyj:n hallituksessa tammikuussa 2008.

Yhtiökokoukseen osallistuu toimitusjohtaja, hallituksen pu-

Noudattamalla Suomen lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestys-

heenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä. Henkilön,

tä ja näitä hallinnointiperiaatteita hallitus uskoo edistävänsä

jota tullaan ensimmäisen kerran ehdottamaan hallituksen

osakkeenomistajien omistuksen arvonnousua, suojaavansa

jäseneksi, tulee osallistua kyseiseen yhtiökokoukseen, ellei

heidän etujaan sekä kohtelevansa kaikkia osakkeenomista-

hänellä ole hyvin perusteltu syy olla siihen osallistumatta.

jia tasaveroisesti.

Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin
ja se kokoontuu kerran vuodessa. Asiat, jotka käsitellään

2. Konsernin rakenne
Aspocomp-konsernin emoyhtiö on Aspocomp Group Oyj
(jäljempänä myös ”yhtiö”), jonka päätöksentekoelimiä ovat
yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.
Yhtiöllä on tytäryhtiöitä sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella. Emoyhtiö vastaa lisäksi konsernin hallinnosta ja
sijoittajasuhteista.
Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat erillisiä juridisia yhtiöitä eri
maissa. Juridinen hallinto, laskenta ja verotus hoidetaan

yhtiökokouksessa, on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksessa
päätettäviin asioihin:
•

yhtiöjärjestyksen muutokset

•

tilinpäätöksen vahvistaminen

•

osingonjaosta päättäminen

•

hallituksen jäsenten valinta

•

tilintarkastajien valinta

•

hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden
määrääminen.

kyseisen maan lainsäädännön mukaan ottaen huomioon

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrä-

kyseisen yhtiön hallituksen päättämät hallintoa koskevat

tessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

ohjeet, jotka perustuvat näihin hallinnointiperiaatteisiin.

3. Yhtiökokous

4. Hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu neljäs-

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen mää-

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

räämänä päivänä vuosittain ennen kesäkuun loppua.

varsinainen yhtiökokous päättää aina vuodeksi kerrallaan.

Hallitus huolehtii, että osakkeenomistajat saavat ennen varsinaista yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista.
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Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-

Mikäli hallituksessa on vain kolme (3) jäsentä valiokuntia ei

puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet

perusteta.

jäsenistä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla kokouksessa. Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen jäsenten tulee olla päteviä ja hallituksen enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Kahden riippumattoman jäsenen tulee lisäksi olla riippumattomia merkittävimmistä yhtiön osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenillä tulee

Hallitus noudattaa Suomen lakia ja sen nojalla annettuja

olla osaamista yhtiön liiketoiminnasta, pörssilistatun yhtiön

säädöksiä ja määräyksiä, erityisesti osakeyhtiölakia ja ar-

hallinnosta, laskentatoimesta, riskien hallinnasta, kansainvä-

vopaperimarkkinalakia sekä kyseisten lakien nojalla annet-

lisestä liiketoiminnasta, fuusioista ja yrityskaupoista ja corpo-

tuja määräyksiä. Lisäksi hallitus noudattaa pörssin antamia

rate governancesta.

ohjeita ja suosituksia.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen.

Hallituksen yleisenä tehtävänä on pitkällä aikavälillä kasvattaa
yhtiön osakkeenomistajien omistuksen arvoa sekä huolehtia
samalla yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien eduista.

5. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan toimen

Hallitus arvioi työtään ja tehokkuuttaan vuosittain.

ehdot määritellään kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka

Hallituksella on tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta

hallitus vahvistaa.

sekä nimitysvaliokunta. Hallitus valitsee niihin jäsenet vuosit-

Toimitusjohtajan velvollisuudet määrittelee osakeyhtiöla-

tain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

ki ja muut lait. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo konsernin

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä, jotka ovat

liiketoimintaa hallituksen päättämien linjausten mukaises-

riippumattomia yhtiöstä. Hallitus on vahvistanut tarkastus-

ti. Toimitusjohtajan sijainen vastaa näistä velvollisuuksista

valiokunnalle säännöt.

toimitusjohtajan ollessa tilapäisesti estyneenä hoitamaan

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja
johtoryhmän jäsenten palkitseminen sekä valmistella toi-

tehtäväänsä.

6. Palkitseminen

mitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinjärjestelmät hallituk-

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiöko-

sen päätettäväksi.

kous. Nimitysvaliokunta tarkastelee vuosittain hallituksen jä-

Nimitysvaliokunta, johon kuuluu kolme (3) jäsentä, valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi ja heidän palkkioikseen esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Hallituksen jäseniä ja heidän palkkioitaan koskeva ehdotus on
julkaistava varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa. Valmistellessaan ehdotusta hallituksen jäseniksi nimitysvaliokun-

senten palkkioiden määrää ja palkitsemismuotoja sekä tekee
ehdotukset esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Palkitsemisvaliokunta arvioi toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkan ja palkkioiden määrät mukaan lukien
kannustin- ja bonusjärjestelmät sekä tekee näitä palkkioita
koskevat ehdotukset hallitukselle.

nan tulee ottaa huomioon hallituksen suorittama arviointi.
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7. Tilintarkastajat
Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee ulkopuolisen tilintarkastajan, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota.
Sisäinen tarkastus on osittain ulkoistettu tilintarkastusorganisaatiolle. Vuosittaisen tarkastussuunnitelman yhteydessä
päätetään tarkastuksen tärkeimmistä aiheista.

Ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus ja sen
tulee olla yhtiökokouskutsussa. Tilintarkastajan palkkiosta
päättää varsinainen yhtiökokous.

9. Sisäpiirihallinto
Yhtiö noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, rahoitustarkastus-

8. Tilintarkastus ja riskienhallinta
Konsernin taloudelliset raportit perustuvat konsernin yhtiöiden taloudellisiin raportteihin. Konserniyhtiöissä, mukaan
lukien täysin omistetut- ja osakkuusyhtiöt, on joka vuosi

keskuksen antamia standardeja ja pörssin ohjeita.
Hallitus on vahvistanut yhtiön sisäpiiriohjeet. Sisäpiiriohjeiden mukaan seuraavat henkilöt kuuluvat julkiseen sisäpiirirekisteriin:

säännöllinen tilintarkastus. Jokaisessa yhtiössä on kysei-

•

hallituksen jäsenet

sen yhtiön yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Kaik-

•

toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa

kien yhtiöiden tilintarkastajien raportit ja muu informaatio

•

tilintarkastajat

on emoyhtiön tilintarkastajan käytettävissä. Osakkuusyhti-

•

johtoryhmä

öiden tilintarkastajat ovat tiiviissä yhteistyössä emoyhtiön

Yhtiö pitää myös sisäistä pysyvää sisäpiirirekisteriä seuraa-

tilintarkastajan kanssa.

vista henkilöistä:

Emoyhtiön tilintarkastaja yhdessä yhtiön johdon kanssa

•

tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

laatii vuosittaisen konserniyhtiöiden tarkastussuunnitel-

•

talousfunktiosta Group Financial Controller, Business Controller ja Assistant Controller

man. Tilintarkastajat toimittavat osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen konserniyhtiöiden tilinpäätöksestä

•

viestintäpäällikkö

ja konsernitilinpäätöksestä. Tilintarkastaja raportoi toimitus-

•

johdon assistentit

johtajalle ja hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

•

toimitusjohtajan määrittelemät muut hallintoon ja tai

Tilintarkastaja osallistuu hallituksen tarkastusvaliokunnan
työhön. Hallitus kokonaisuudessaan ja tilintarkastaja tapaavat vähintään kerran vuodessa.

talouteen kuuluvat henkilöt
Lisäksi yhtiö pitää hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.
Yhtiössä valvotaan sisäpiiriläisten kaupankäyntiä. Yhtiön

Riskienhallinta on liitetty osaksi yhtiön liiketoimintastrate-

sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa osakkeilla sisäpiiri-

gioita ja operatiivista tavoiteasetantaa. Hallitus käsittelee

hankkeiden ja ns. suljetun ikkunan aikana. Suljettu ikkuna

sekä pidemmän aikavälin että vuositason suunnitelmat.

alkaa kaksi viikkoa ennen osavuosikatsausten ja kolme viik-

Riskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen ovat osa

koa ennen tilinpäätöksen julkaisua. Se päättyy päivä tulok-

konsernin johtamisjärjestelmää.

sen julkaisun jälkeen.
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HALLINNOINTI TILIKAUDELLA
Hallitus ja valiokunnat
Hallitus:
•

Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja

•

Yoshiki Sasaki, varapuheenjohtaja

•

Aimo Eloholma

•

Johan Hammarén (19.1.2007 alkaen)

•

Tapio Hintikka (19.1.-19.8.2007)

•

Roberto Lencioni (19.1.2007 asti)

•

Gustav Nyberg (19.1.2007 asti)

•
•

•

Tarkastusvaliokunta 5 kertaa

•

Palkitsemisvaliokunta 2 kertaa

•

Nimitysvaliokunta 2 kertaa
Vuosipalkkio

Palkkio
kokoukselta

Hallituksen puheenjohtaja

35 000

1 500

Hallituksen
varapuheenjohtaja

25 000

1 000

Ulkomailla asuva
hallituksen jäsen

15 000

1 500

Anssi Soila

Muut hallituksen jäsenet

15 000

1 000

Kari Vuorialho (19.1.2007 alkaen)

Valiokuntien jäsenet

-

500

Tarkastusvaliokunta:
•

Johan Hammarén, puheenjohtaja

•

Yoshiki Sasaki

•

Anssi Soila

Palkitsemisvaliokunta:

Hallituksen palkkiot

Vuonna 2007 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä
422 000 euroa ja valiokuntien palkkiot 10 500 euroa.

Tilintarkastaja

•

Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja

Yhtiön tilikauden tilintarkastaja oli KHT-yhteisö Pricewater-

•

Aimo Eloholma

houseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jouko

•

Tapio Hintikka (19.8.2007 asti)

Malinen. Tilintarkastusyhteisölle vuonna 2007 maksetut

•

Kari Vuorialho

palkkiot olivat konsernissa varsinaisesta tilintarkastuksesta

Nimitysvaliokunta:
•

Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja

•

Aimo Eloholma

•

Tapio Hintikka (19.8.2007 asti)

•

Kari Vuorialho

yhteensä 108 tuhatta euroa. Lisäksi maksettiin konserniyhtiöiden muista palveluista yhteensä 123 tuhatta euroa.

Toimitusjohtaja
Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja 8.11.2007 asti oli

Hallituksen ja valiokuntien kokoonpano sekä hallituksen

Maija-Liisa Friman ja 9.11.2007 alkaen Isto Hantila.

työjärjestys ja tarkastusvaliokunnan säännöt löytyvät Aspo-

Toimitusjohtajan työsopimuksen mukainen kuukausipalkka

compin Internet-sivuilta osoitteesta www.aspocomp.com.

9.11.2007 alkaen on 25 000 euroa. Mikäli toimitusjohtajan
työsopimus päättyy yhtiön tai toimitusjohtajan toimesta, ir-

Hallituksen ja valiokuntien kokoontumiset
Hallitus kokoontui 47 kertaa tilikaudella 2007. Jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 92,7 prosenttia. Valiokunnat kokoontuivat seuraavasti:

tisanomisaika on yksi kuukausi. Toimitusjohtajalle vuoden
2007 aikana maksetut palkat, palkkiot, luontaisedut ja tulospalkkiot olivat yhteensä 538 764 euroa, josta palkkojen
osuus oli 538 764 euroa ja palkkioiden 0 euroa.
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Konsernin johto

Kannustusjärjestelmä

Johtoryhmä 31.12.2007 asti:

Hallitus päätti 5.5.2006 jakaa yhteensä 285 000 optio-

•

Maija-Liisa Friman, toimitusjohtaja, puheenjohtaja

oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille ja 25 000 optio-

(8.11.2007 asti)

oikeutta 2006A Aspocomp Oy:lle myöhemmin jaettavaksi

Isto Hantila, toimitusjohtaja, puheenjohtaja

konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille. Merkintäa-

(9.11.2007 alkaen)

jan alkaminen optio-oikeuksilla 2006A riippuu konsernin ku-

•

Maire Laitinen, lakiasiainjohtaja, sihteeri

mulatiiviselle liikevoitolle (EBIT) asetettujen tavoitteiden täyt-

•

Tapio Engström, talousjohtaja (31.10.2007 asti)

tymisestä. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2008-31.5.2010

•

Pertti Vuorinen, talousjohtaja (1.11.2007 alkaen)

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

•

Henry Gilchrist, operatiivinen johtaja

voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. Osakemerkinnän yhtey-

•

Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja

dessä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin

•

Johtoryhmä 1.1.2008 alkaen:
•

Isto Hantila, toimitusjohtaja

•

Pertti Vuorinen, talousjohtaja

Konsernin johtoryhmälle vuonna 2007 maksetut palkat,
palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä 1 649 236 euroa.
Lisätietoa johdosta löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta
www.aspocomp.com.

täysiksi osakkeiksi ja kokonaismerkintähinta lasketaan
pyöristettyä osakkeen määrää käyttäen. Optio-oikeuksilla
2006A voidaan merkitä enintään 429 970 yhtiön osaketta ja
yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 429 970 eurolla.
Hallitus päätti lisäksi jakaa 10.5.2007 konsernin avainhenkilöille
yhteensä 310 000 optio-oikeutta 2006B ja 25 000 optio-oikeutta
2006A. Merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 2006B riippuu
konsernin kassavirralle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä.
Osakkeiden merkintäaika optioilla 2006A on 1.5.2008-31.5.2010
ja optioilla 2006B 1.5.2009-31.5.2011. Osakkeen merkintähinta
optio-oikeuksilla 2006B on 0,84 euroa.

Sisäpiiriläisten osake- ja optio-omistukset 1.1.2008
Hallitus
Tuomo Lähdesmäki

Osakkeet, kpl
142 257

Optio 2006A, kpl Optio 2006B, kpl
0

0

Yoshiki Sasaki

33 445

0

0

Aimo Eloholma

32 204

0

0

Johan Hammarén

138 090

0

0

Anssi Soila

24 873

0

0

Kari Vuorialho

18 090

0

0

Johto ja tilintarkastaja
Isto Hantila

Osakkeet, kpl

Optio 2006A, kpl Optio 2006B, kpl

0

0

0

Pertti Vuorinen

25 200

30 000

0

Jouko Malinen

0

0

0

Päivitetyt tiedot konsernin ilmoitusvelvollisen sisäpiirin omistuksesta löytyvät Aspocompin Internet-svuilta osoitteesta
www.aspocomp.com.
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Liiketoimintariskejä
Riippuvuus asiakasmarkkinoista
Aspocompin tytäryhtiöt Oulussa ja Thaimaassa valmistivat
vuonna 2007 tuotteita usealle maailmanlaajuiselle strategiselle asiakkaalle sekä monille muille paikallisille asiakkaille.
Samaan aikaan Aspocomp Oulu Oy:n viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 69 % ja viisi suurinta asiakas-

aasialaisilta prototoimittajilta. Yhtiön tulevaisuuden kannalta riskitekijöitä Aasiasta tulevan kilpailun lisäksi ovat
tietoliikennealan rakenteelliset muutokset. Nämä saattavat
johtaa tuotekehityksen vähenemiseen Euroopassa, jolloin
yhtiön kilpailukyky heikkenisi ja tuotekehityksen piirilevymarkkinat supistuisivat lähialueella.

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

Aspocomp Thaimaan pääsovellusalue, autoelektroniik-

Wabco. Aspocomp Thailand Ltd:n viiden suurimman asiak-

ka, on nauttinut vakaasta kasvusta koko vuoden 2007 ja

kaan osuus myynnistä oli noin 87 % ja viisi suurinta asiakasta

kasvu jatkuu elektroniikan lisääntyessä niin henkilö- kuin

olivat Continental Automotive Systems, Honeywel, Leopold

hyötyajoneuvoissakin. Toimialan kilpailu kuitenkin kiristyy

Kostal, Nokia Siemens Networks ja Wabco.

sen siirtyessä kulutus- ja tietoliikenne-elektroniikan tavoin
entistä enemmän alhaisten kustannusten maihin. Tietolii-

Kilpailu

kennetoimialalla kilpailu säilyy edelleen kovana Kiinassa
ja Kaakkois-Aasian maissa. Teollisuuselektroniikan alueella

Aspocomp-konsernin kilpailuasema ja riskiprofiili muuttui-

kilpailu jatkuu kovana, sillä yhä useammat kiinalaiset val-

vat merkittävästi marraskuussa 2007 tehdyn yritysjärjeste-

mistajat hyväksyvät erittäin pieniä tilauksia, niin määrältään

lyn seurauksena. Elektroniikkateollisuuden volyymituotteet

kuin arvoltaankin. Toisaalta jo vuonna 2007 oli selvästi ha-

valmistetaan pääsääntöisesti Aasiassa.

vaittavissa trendi, että riskiä tasaavat piirilevyjen käyttäjät

Elektroniikkatuotteiden suunnittelu Euroopassa jatkuu ja

etsivät vaihtoehtoa Kiinalle, tyypillisesti Kaakkois-Aasian

kysyntä tulee painottumaan yhä enemmän tuotekehityspiiri-

maista, kuten Thaimaasta.

levyjen ja piensarjalevyjen valmistukseen. Samanaikaisesti
piirilevyjen vaikeusaste kohoaa, koska HDI-teknologian
osuus lisääntyy ja kerrosmäärät kasvavat.

Toiminta kehittyvillä markkinoilla
Yritysjärjestelyn vuoksi kehittyvillä markkinoilla tytäryhtiöis-

Markkinatutkimusten mukaan kehittyvän komponenttitek-

tä toimii ainoastaan Thaimaan tehdas. Kehittyvät markkinat

nologian myötä vaativampien HDI-piirilevyjen kysyntä tu-

ovat alttiimpia suuremmalle poliittiselle, taloudelliselle ja

lee lähiaikoina kasvamaan huomattavasti maailmanmark-

yhteiskunnalliselle epävarmuudelle kuin toiminta raken-

kinoita nopeammin, Aspocomp Oulu Oy:n kilpailuasema

teeltaan ja järjestelmiltään kehittyneemmissä maissa. Näin

nykyisessä asiakassegmentissä on hyvä ja asema vaativi-

ollen lainsäädännön muutoksista tai taloudellisista, yhteis-

en piirilevyjen pikatoimittajana Euroopassa arvioidaan säi-

kunnallisista tai poliittisista muutoksista ja epävakaudesta

lyvän hyvänä. Jatkossa yritys kohtaa kasvavaa kilpailua

johtuva tappion riski voi olla olennainen.
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Asiakkaiden pitkäaikaisten tilausten puute
Piirilevyteollisuudelle on tyypillistä asiakkaiden pitkäaikaisten sitovien tilausten puuttuminen. Tämän vuoksi tehtaiden
kuormitus vaihtelee lyhellä tähtäyksellä merkittävästikin
vaikuttaen sekä liikevaihdon että tuloksen huomattavaan
vaihteluun.

Aspocompin toimintaan liittyviä rahoituksellisia riskejä

joten Thaimaan tehtaan on järjestettävä rahoituksensa itsenäisesti. Lisäksi velkajärjestelysopimus rajoittaa konsernin
investointimahdollisuuksia Suomessa. Velkajärjestelysopimus helpottaa korollisten velkojen hoitoa siten, että säännöllisiä lyhennyksiä ei vaadita ja vuotuinen 2,5 %:n korko lisätään pääomaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj ei saa sovittua
velkajärjestelyä koskevia sopimuksia vaihtovelkakirjalainan
haltijoiden ja Bangkok Bankin kanssa, Aspocompin toimintaedellytykset heikkenevät.

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

Merkittävä velkaantuminen

Likviditeetti- ja rahoitusriski
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen Suomen toiminnan
likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja
Oulun tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Thaimaan yhtiön
likviditeettikriisin mahdollisuus on hyvin suuri ja vaikutus yhtiön toimintamahdollisuuksiin on ajoittain hyvin merkittävä.
Mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta Aspocomp Oulu Oy:ltä
tai osakkuusyhtiöltään, Meadville Aspocomp Holdingsilta,

Aspocompin velkaantumisaste kasvoi merkittävästi vuonna

osinkojen tai muiden tulojen muodossa, tai muilla rahoitus-

2007. Konsernin korolliset velat olivat 31.12.2007 yhteensä

tavoilla, kulujensa kattamiseen vuoteen 2013 saakka yhtiö

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

voi tulla maksukyvyttömäksi.

vaihtovelkakirjalaina. Suomalaisten pankkivelkojien kanssa
solmitussa velkojen uudelleen järjestämistä koskevassa sopimuksessa ei ollut mukana vuonna 2006 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan haltijoita. Aspocomp Group Oyj on
antanut vuonna 2005 emoyhtiön 212 miljoonan bahtin omavelkaisen takauksen Bangkok Bankille tämän Aspocomp
Thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi. Suomalaisten pankkien kanssa sovittu velkajärjestely rajoittaa konsernin keskitetyn rahoituksen hoidon ainoastaan Suomeen,
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Valuuttariskit
Konsernin tuotantotoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Thaimaassa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä niin Euroopassa,
Hongkongissa kuin Singaporessakin. Konsernin pääasiallisina valuuttoina ovat euro, bahti sekä USA:n dollari. Tytäryhtiöiden omien pääomien vaihteluun liittyvä translaatioriski
perustuu aasialaisten valuuttojen kurssivaihteluun.

Korkoriski

Vahinkoriski

Velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten vel-

Pääosa konsernin varallisuudesta on sidottu tuotantolaitok-

kojen korkoriski on Suomessa hallinnassa vuoteen 2013

siin. Siten erilaiset tuotantolaitoksilla tapahtuvat vahingot

saakka – nimellisen korkokannan ollessa 2,5 % vuodessa.

kuten tulipalot, suuret konerikot tai vastaavat aiheuttavat

Thaimaan yhtiön osalta korkojen muutokset vaikuttavat

toteutuessaan omaisuus- ja toiminnan keskeytysvahinkoja.

sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen rahoituksen markkina-

Riskienhallintaan liittyvillä arvioilla pyritään suojautumaan

hintaan ja tätä kautta myös konsernin rahoituskuluihin.

edellä mainittujen riskien toteutumista vastaan. Vakuutukset
tarkistetaan vuosittain osana riskienhallintaa ja vakuutuksin

Luotto- ja vastapuoliriskit
Luottoriskiä rajataan asiakkaiden luottokelpoisuutta seuraamalla. Likvidit varat sijoitetaan pankkeihin, joilla on hyvä
luottokelpoisuus.

pyritään kattamaan riskit, jotka taloudellisin tai muin järkevin perustein voidaan hoitaa vakuuttamalla. Muita määriteltyjä riskejä ovat teknologian nopea muuttuminen, tuotantokapasiteetin riittävyys, kasvun hallitseminen, kyky täyttää
asiakkaiden tuotevaatimukset ja määrittelyt, kapasiteetin
käyttöaste, riippuvuus yhtiön johdosta, oikeudenkäynnit,

Oikeudenkäynnit

raaka-aineiden hinnanvaihtelut ja riippuvuus avaintoimitta-

Ranskan korkein oikeus piti 19.6.2007 antamillaan päätök-

jista, tuotevastuu, ympäristöriskit ja immateriaalioikeudet.

sillä voimassa Rouenin valitustuomioistuimen maaliskuus-

Yhtiön parhaan käsityksen mukaan edellä on kuvattu riske-

sa 2005 antamat päätökset oikeudenkäynnissä, jonka As-

jä, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaan tulevaisuudes-

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

sa. Lista riskeistä ei ole tyhjentävä vaan esimerkinomainen.

Group Oyj:tä vastaan ja velvoitti maksamaan Aspocomp

Riskien kuvauksissa ei ole otettu huomioon riskien toteutu-

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

misen todennäköisyyttä tai suuruutta.

noin 11 miljoonaa euroa noin 7 prosentin vuotuisine korkoineen. Näiden työntekijöiden lisäksi 21 entistä Aspocomp
SAS:n työntekijää on nostanut kanteen Aspocomp Group
Oyj:tä vastaan ja on riskinä, että jäljellä olevat noin 100
työntekijää voivat myös nostaa kanteen. Kanneaika Ranskassa vanhenee 30 vuodessa.
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Hallitus
Tuomo Lähdesmäki

Aimo Eloholma

•

Synt. 1957, diplomi-insinööri, MBA

•

Synt. 1949, diplomi-insinööri

•

Partneri, Boardman Oy

•

Head of International Business Support, TeliaSonera

•

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003, riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2002, hallituksen pal-

Eurasia
•

•

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa:

•

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

järjestelmään.

järjestelmään.

Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Tu-

•

Oyj, Citycon Oyj, Metsä Tissue Oyj ja Scanfil Oyj

•

sen, Turkcell A.S. (Turkki)
•

antuntijatehtävät, Nokia-konserni, 1983-89

Oyj ja sen edeltäjät, 1973-2001

Johan Hammarén

Synt. 1951, järjestelmätekniikan diplomi-insinööri,

•

Synt. 1969, OTK, ekonomi

koneinsinööri

•

Toimitusjohtaja, Fondia Oy

Senior Managing Director ja investointikomitean (ei pää-

•

Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton hallituksen jäsen ja hallituksen varapu-

•

liokunnan jäsen

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus-

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa:

järjestelmään.

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

•

järjestelmään.

•
•

•

Aiempi työkokemus: Legal Director, Nokia Emerging

Luottamustehtävät: puheenjohtaja kolmessa halli-

Business Unit, 2006, Senior Legal Counsel, Nokia

tuksessa, johtaja tai investointikomitean

Customer and Market Operations, 2005-06, Legal

jäsen yli tusinassa aasialaisessa rahastossa ja yri-

Counsel, Multimedia-toimialaryhmä, Nokia, 2003-04,

tyksessä

Legal Counsel, Nokia Home Communications (Tuk-

Aiempi työkokemus: Industry Consultant, SRI Inter-

holma), 2001-03, Legal Counsel, Nokia Ventures

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

Organization, 2000-01

les and Engineer, Hitachi Ltd., 1976-88
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Luottamustehtävät: hallituksen jäsen, BENEQ Oy,
Tecnomen Oyj ja Imbera Electronics Inc.

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustus•

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa:
138 090 kpl. Ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka

heenjohtaja vuodesta 2006, hallituksen tarkastusva•

Aiempi työkokemus: varatoimitusjohtaja, Sonera
Oyj, 2001-03, johto- ja asiantuntijatehtävät, Sonera

omasij.) puheenjohtaja, Japan Asia Investment Co., Ltd.
•

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

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

Yoshiki Sasaki
•

•

Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, Elcoteq Network
Oyj, 1997-2001, toimitusjohtaja, Leiras Oy, 1991-97,

Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, OJSC
Megafon (Venäjä), hallituksen

run Yliopistosäätiö, hallituksen jäsen, Amer Sports
•

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa:
32 204 kpl. Ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka

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

•

Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2000, hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsen

kitsemis- ja nimitysvaliokuntien puheenjohtaja

Johtoryhmä
Anssi Soila
•
•
•

Isto Hantila

Synt. 1949, diplomi-insinööri, ekonomi

•

Synt. 1958, diplomi-insinööri

Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2004, halli-

•

Toimitusjohtaja (9.11.2007 alk.)

tuksen tarkastusvaliokunnan jäsen

•

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja optioita vuoden

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa:
24 873 kpl. Ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka

lopussa: 0 osaketta ja optiota
•

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustusjärjestelmään.
•

•

Luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Efore
Oyj ja Selmic Oy

•

Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, Perlos Oyj,

Luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja,

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

Normet Oy, hallituksen jäsen, Lindström Oy, Å&R

1994-2003 ja Ascom Energy Systems -divisioona,

Carton Ab, Outokumpu Technology Oyj ja Attendo Ab

1991-1993, johdon tehtävät, Fiskars Power Sys-

Aiempi työkokemus: toiminut 25 vuotta Kone Oy:n

tems, 1983-1990

palveluksessa, joista viimeiset viisi vuotta Kone Oy:n
toimitusjohtajana 1994-99

Kari Vuorialho

Pertti Vuorinen
•

Synt. 1949, ekonomi

•

Talousjohtaja (1.11.2007 alk.)

•

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja optioita vuoden

•

Synt. 1952, tietoliikennetekniikan insinööri

•

Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007, halli-

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

tuksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsen

Optiot ovat osa yhtiön osakejohdannaista kannus-

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa:

tusjärjestelmää.

•

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

•

perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustusjärjestelmään.
•
•

Luottamustehtävät: hallituksen jäsen Aspocompkonsernin yhtiöissä

•

Aiempi työkokemus: Aasian-Tyynemeren toimin-

Luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja,

tojen talousjohtaja, Aspocomp-konserni, 2006-2007,

Salcomp Oyj, hallituksen jäsen, Mekajohtotiet Oy

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

Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, Salcomp Oy,

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

1996-2005, tehtaanjohtaja, Salcomp Oy:n Kemijär-

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

ven tehdas, 1984-95, tuoteryhmän johtaja, Salcomp

Oy Mallasjuoma, 1986-1989, taloushallinnon esi-

Oy, 1980-83, komponentti-insinööri, Salcomp Oy,

miestehtävät, Orion-konserni, 1979-1986

1977-79
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SIJOITTAJASUHTEET
Aspocompin tavoitteena on palvella kaikkia markkinaosapuolia tasapuolisesti arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Yhtiön
sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö on:
Pertti Vuorinen
talousjohtaja
Puh. (09) 591 8344
Fax (09) 782 904
pertti.vuorinen@aspocomp.com

Analyytikot
Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch

Danske Markets Equities

Janne Rantanen

Ilkka Rauvola

Puh. (09) 6187 1237

Puh. 010 236 4712

janne.rantanen@carnegie.fi

ilkka.rauvola@fi.danskebank.com

eQ

Pohjola Pankki Oyj

Pankki

Jari Honko

Hannu Rauhala

Puh. (09) 681 781

Puh. 010 252 4392

jari.honko@eq.fi

hannu.rauhala@ pohjola.fi

Glitnir Pankki Oy
Teemu Saari
Puh. (09) 6134 6514
teemu.saari@glitnir.fi
Aspocomp ei ole vastuussa luettelossa olevien analyytikoiden kannanotoista.
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Yhteystiedot
Pääkonttori
Aspocomp Group Oyj
Sinikalliontie 11
02630 ESPOO
puh. (09) 59 181
faksi (09) 782 904
www.aspocomp.com

Tuotanto

Myynti
Eurooppa
Aspocomp Oulu Oy
Tutkijantie 11
90570 OULU
puh. (08) 551 5700
faksi (08) 551 5711
www.aspocomp.com

Aspocomp Oulu Oy

Aspocomp GmbH

Tutkijantie 11

Kupfergasse 11

90570 OULU

45892 Gelsenkirchen

puh. (08) 551 5700

GERMANY

faksi (08) 551 5711

puh. +49 209 798 691

www.aspocomp.com

faksi +49 209 798 693

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.

www.aspocomp.co.th

684–685 Moo 11

Thaimaa

Sukhapibal 8 Road

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.

Nongkham, Sriracha

684–685 Moo 11

Chonburi 20230

Sukhapibal 8 Road

THAILAND

Nongkham, Sriracha

puh. +66 38 480 591

Chonburi 20230

faksi +66 38 480 590

THAILAND

www.aspocomp.co.th

puh. +66 38 480 591
faksi +66 38 480 590

Suunnittelupalvelut
Aspocomp Oulu Oy
Sinikalliontie 11

www.aspocomp.co.th
USA

02630 ESPOO

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.

puh. (09) 59 181

6862 Cane Lane

faksi (09) 591 8245

Valley Springs, CA 95252

www.aspocomp.com

USA
puh. +1 209 772 7148
faksi +1 209 772 7184
www.aspocomp.co.th
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