VUOSIKERTOMUS

2008

TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE
TALOUDELLISET JULKAISUT
Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2009 seuraavasti:
- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 14.5.
- Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta torstaina 13.8.
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta torstaina 12.11.
Ns. hiljainen kausi alkaa kaksi viikkoa ennen osavuosikatsausten julkaisua ja kolme viikkoa ennen tilinpäätöksen
julkaisua.
Taloudelliset raportit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Lukuunottamatta vuoden 2008 vuosikertomusta, joka
julkaistaan ainoastaan suomeksi. 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 tiistaina 21.4.2008.
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 2008 ei makseta osinkoa.
MUUTOKSET OMISTAJIEN YHTEYSTIEDOISSA
Pyydämme ilmoittamaan mahdolliset muutokset osoite- tai muissa tiedoissa suoraan arvo-osuustilipankkiin.
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VUOSIKOOSTE 2008
Aspocomp Group Oyj:n tiedotteet ja osavuosikatsaukset ovat saatavilla pdf-muotoisina yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.aspocomp.com.
Koska tiedotteet koskevat vuoden 2008 tapahtumia, osa niiden sisältämistä tiedoista saattaa olla
vanhentunutta.
31.12.2008:

ASPOCOMPIN OMISTAMA OULUN
KIINTEISTÖ MYYTY

4.12.2008:

ASPOCOMP GROUP OYJ:N
TALOUDELLISET KATSAUKSET
VUONNA 2009

13.11.2008:

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.9.2008

27.10.2008:

ASPOCOMP GROUP OYJ:N
MARKKINATAKAUS PÄÄTTYY
23.11.2008

16.10.2008:

ASPOCOMP VÄHENTÄÄ
OMISTUSTAAN THAIMAAN
TYTÄRYHTIÖSSÄÄN JA VAPAUTUU
TAKAUSVASTUUSTAAN

31.3.2008:

ASPOCOMP GROUP OYJ ON
SOPINUT VAIHDETTAVAN
DEBENTUURILAINAN I/2006
EHTOJEN MUUTTAMISESTA

19.3.2008:

KORJAUS 18.3.2008 JULKISTETTUUN
PÖRSSITIEDOTTEESEEN KOSKIEN
ARVOPAPERI MARKKINALAIN 2
LUVUN 9 § MUKAISTA
OMISTUSOSUUDEN MUUTOSTA

18.3.2008:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2
LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

14.3.2008:

ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2007

11.3.2008:

KUTSU ASPOCOMPIN
TILINPÄÄTÖKSEN
TIEDOTUSTILAISUUTEEN

3.3.2008:

ASPOCOMPIN
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN
JULKAISUPÄIVÄ JA VARSINAISEN
YHTIÖKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ
MUUTTUVAT

14.8.2008:

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2008

15.5.2008:

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-31.3.2008

28.4.2008:

ASPOCOMPIN VUOSIKERTOMUS
JULKAISTU ENGLANNIKSI

23.4.2008:

ASPOCOMP GROUP OYJ:N
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

27.2.2008:

ASPOCOMPIN SALON
TEHDASKIINTEISTÖ MYYTY

23.4.2008:

ASPOCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN
PÄÄTÖKSET

18.2.2008:

ASPOCOMP S.A.S.:N ENTISILTÄ
TYÖNTEKIJÖILTÄ UUSIA KANTEITA

16.4.2008:

ASPOCOMPIN VUOSIKERTOMUS
JULKAISTU

16.1.2008:

ASPOCOMPIN PÄÄKONTTORI
MUUTTAA ESPOOSEEN

2.4.2008:

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N
YHTIÖKOKOUKSEEN 23.4.2008 KLO
10.00

3.1.2008:

ASPOCOMP OY SULAUTUNUT
EMOYHTIÖ ASPOCOMP GROUP
OYJ:HIN

2.4.2008:

ASPOCOMPIN HALLITUS ON
PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN 20.000.000
OPTIO-OIKEUDEN LIIKKEESEEN
LASKUSTA

4

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuoden 2008 aikana saatettiin loppuun edellisenä vuonna aloitettu merkittävä rakennemuutos, johon sisältyivät
Salon tehtaan sulkeminen, tytäryhtiöiden Kiinassa ja Intiassa sekä Salon tehtaan laitteiden siirtäminen uudelle
holding-yhtiölle, Meadville Aspocomp Holdings Limitedille, jossa Aspocomp on vähemmistöosakkaana 20 %:n
omistusosuudella.
Vuodelle 2008 asetetut tavoitteet mm. rakennemuutoksen osalta saavutettiin ja konserni on nyt stabiilissa
tilassa. Kustannukset on sopeutettu vastaamaan nykyistä rakennetta, kiinteistöt on myyty, riskit on eliminoitu tai
identifioitu ja jäljellä oleva operatiivinen liiketoiminta on kilpailukykyisessä kunnossa.
Sekä likviditeetti- että operatiiviset riskit pienenivät merkittävästi konsernin luopuessa Thaimaan yhtiön
enemmistö-omistuksesta lokakuussa. Konsernin korolliset velat pienenivät noin 15 miljoonalla eurolla ja
konserni vapautui lisäksi 212 miljoonan bahtin omavelkaisesta takauksesta.
Salon ja Oulun kiinteistöjen myyntituloilla lyhennettiin konsernin kotimaisia korollisia pankkivelkoja noin 8,6
miljoonalla eurolla. Korolliset velat, sisältäen vaihtovelkakirjalainan suuruudeltaan 10,3 miljoonaa euroa, olivat
tilikauden lopussa nimellisarvoltaan noin 25,7 miljoonaa euroa ja IFRS:n mukaan noin 22,8 miljoonaa euroa.
Korolliset velat on järjestelty siten, että korkojen ja velkojen takaisinmaksu tapahtuu pääosin vuonna 2013.
Konsernin taserakenne vahvistui tehtyjen toimenpiteiden ansiosta tilikauden aikana. Omavaraisuusaste nousi
16 prosenttiin ja konsernin kassavarat olivat vuoden vaihteessa noin 4,3 miljoonaa euroa. Aspocompin
likviditeettitilanne on tyydyttävä.
Oulun tehdas toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja teollisuuselektroniikan tarpeisiin pääasiallisesti
Euroopassa. Oulun vahva tekninen osaaminen ja erikoistuminen asiakkaiden prototyyppeihin, esisarjoihin ja
pikatarpeisiin on osoittautunut oikeaksi strategiaksi ja Oulun liiketoiminnalla on nähtävissä
menestymismahdollisuuksia myös pitkällä tähtäimellä.
Aspocomp konsernin rakennemuutos on nyt siinä tilassa, että toimintaa voidaan jatkaa joko nykyisenkaltaisella
rakenteella tai vaihtoehtoisesti konsernia voidaan kehittää erilaisten yritysjärjestelyjen kautta.
Isto Hantila
Toimitusjohtaja
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
MUUTOKSET KONSERNIN STRATEGIASSA JA RAKENTEESSA
Aspocomp allekirjoitti 8.11.2007 sopimuksen, jolla se siirsi osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja
Intiassa sekä tietyt laitteet Salon tehtaaltaan uudelle holding-yhtiölle, Meadville Aspocomp Holding Ltd:lle.
Yhtiön osakkeista 80 prosenttia myytiin Meadville Holdings Limitedille, joka on Hong Kongissa listattu Meadville
Groupin emoyhtiö. Aspocomp jäi vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella.
Yritysjärjestelyssä Aspocomp siirsi yhteisyritykselle omaisuuseriä yhteensä noin 77 miljoonan euron arvosta.
Meadville maksoi 80 prosentin omistuksestaan yhteisyrityksessä noin 61 miljoonaa euroa.
Osapuolet ovat 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 ovat sopineet Aspocompin 20 prosentin omistusosuuden myynti- ja ostooikeuksien hinnoitteluperiaatteista. Hinnoittelu perustuu korkeimpaan arvoon seuraavista: joko 5,5 kertaa
EBITDA, yhteisyrityksen oma pääoma tai sovittu minimihinta, EUR 15,38 miljoonaa lisättynä 2,5 %:n vuotuisella
korolla option toteuttamiseen saakka. Sovittu minimihinta on Aspocompin 20 prosentin osuuden alkuperäinen
arvo yhteisyrityksessä.
Yhteisyrityksen pääosakkeenomistajana Meadville Holdings Limited vastaa 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.
Lisäksi Meadville osti 10 prosenttia Aspocompin tytäryhtiöstä, Aspocomp Oulu Oy:stä. Kauppahinta oli noin 1,8
miljoonaa euroa.
Aspocomp Group Oyj tytäryhtiöineen allekirjoitti 23.11.2007 suomalaisten pankkivelkojiensa kanssa
sopimuksen velkojensa uudelleenjärjestelystä. Sopimus tuli voimaan 14.12.2007.
Velkojen uudelleenjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan Aspocompin lainojen lyhennykset ja korkojen
maksu lykkääntyvät siten, että ne jaksottuvat alkaen vuodesta 2007 ja päättyen yritysjärjestelyyn liittyvään ostoja myyntioptioiden toteutusvuoteen painottuen jakson viimeiselle vuodelle. Sopimuksen voimaantultua lainoille
lasketaan vuotuinen 2,5 prosentin korko, joka lisätään pääomaan ja maksetaan osto- ja myyntioptioiden
toteutusvuonna, viimeistään vuonna 2013.
Maaliskuussa 2008 debentuurilainan I/2006 haltijoiden velkojainkokous päätti lainan ehtojen muuttamisesta
siten, että lainan korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2011. Lisäksi on sovittu 96,80 prosenttia
lainan pääomasta edustavien velkojien kanssa lainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan pääoma ja sille
kertyvä korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2013.
Mikäli yhtiö joutuu yrityssaneerausmenettelyyn yhtiön hallitus antaa enintään 20.000.000 optio-oikeutta
muutosopimuksen allekirjoittaneille debentuurilainan haltijoille. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintähinta on 0,00001 euroa osakkeelta. Debentuurilainan yhteydessä liikkeeseen laskettujen optiooikeuksien merkintäaikaa jouduttiin myös pidentämään 31.10.2013 asti.
Lokakuussa Aspocomp vähensi osakeomistustaan tytäryhtiössään Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:ssä noin
kuuteen prosenttiin. Tässä yhteydessä Aspocomp Group Oyj antoi Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:lle 48
miljoonan Bahtin lainan, jolla tämä lyhensi lainaansa Bangkok Bankille. Tämän järjestelyn seurauksena
Bangkok Bank vapautti Aspocomp Group Oyj:n 212 miljoonan Bahtin takausvastuusta. Järjestely vähensi
Aspocomp -konsernin korollisia velkoja noin 15 miljoonalla eurolla.
Aspocomp-konsernin korollisten velkojen nimellisarvoinen yhteismäärä oli 31.12.2008 noin 25,7 miljoonaa
euroa. Pankkilainoja oli 14,4 miljoonaa euroa ja debentuurilainaa 10,3 miljoonaa euroa. Rahoitusleasingvelkoja
on 0,9 miljoonaa euroa. Vastaavasti jaksotetut maksamattomat korot olivat 0,5 miljoonaa euroa ja 0,6 miljoonaa
euroa.
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Aspocomp-konserni pyrkii liiketoimintansa kehittämisen ja kasvattamisen kautta varmistamaan omistustensa
arvon niin, että se voi vastata velkajärjestelysopimuksen mukaisista sitoumuksistaan suomalaisille
pankkivelkojilleen sekä lisätä debentuurilainan haltijoiden ja osakkeenomistajien omistuksen arvoa pitkällä
tähtäyksellä.
KONSERNIN LIIKETOIMINTA
Aspocomp konserniin kuuluva Aspocomp Oulu Oy toimittaa piirilevyjä tietoliikenne-, auto- ja
teollisuuselektroniikka-alojen tarpeisiin ja toimii piirilevyjen proto-, ramp up- ja piensarjatoimittajana.
Palvelutarjontaan
kuuluvat
pikatoimitukset,
äkillisten
piirilevytarpeiden
tyydyttäminen
myös
volyymitoimituksissa, uusien teknologioiden kokeileminen ja tuotteistaminen, materiaaliselvitysten tekeminen
sekä läheinen yhteistyö volyymivalmistajien kanssa. Aspocomp Oulu Oy:n pääasiallisia piirilevyteknologioita
ovat HDI-piirilevyt (High Density Interconnection), monikerrospiirilevyt aina 28 kerrokseen asti, Heat Sink piirilevyt pääosin autoteollisuudelle sekä Teflon- tai keramiikkapohjaiset piirilevyt. Haastavasta
markkinatilanteesta huolimatta Oulun tehtaan liiketoiminta jatkui kannattavana.
Aspocomp-konsernilla on merkittävä 20 %:n omistus Meadville Aspocomp Holdings yhteisyrityksestä.
Finanssikriisin leviäminen reaalitalouteen on johtanut merkittäviin vähennyksiin volyymipiirilevyjen kysynnässä
koko alalla. Meadville Aspocomp Holdings on reagoinut markkinoiden romahdukseen jäädyttämällä Intian
tehdasprojektin ja Kiinan tehtaan henkilöstömäärä on sopeutettu vastaamaan nykyistä kysyntää. Heikosta
markkinatilanteesta ja tehdyistä toimenpiteistä johtuen yhteisyrityksen tulos 2008 oli tappiollinen.
Yhteisyrityksen tappiollinen tulos 2008 ei kuitenkaan vaikuta Aspocompin 20 %:n omistusta koskevien osto- ja
myyntioptioiden sovittuun minimihintaan.
Lokakuussa Aspocomp vähensi osakeomistustaan tytäryhtiössään Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:ssä noin
kuuteen prosenttiin. Luovutusta on käsitelty yksityiskohtaisemmin Lopetetuissa toiminnoissa liitetiedossa 10.
Lisäksi Aspocompilla on 5,34 %:n omistus Imbera Electronicsista sekä 6,17 %:n omistus Aspocomp
Thaimaasta.
Konsernirakennetta yksinkertaistettiin vuoden aikana aloittamalla Aspocomp Trading Shanghain ja Aspocomp
Hongkongin lopetusprosessit, joiden ennakoidaan valmistuvan vuoden 2009 alkupuoliskolla. Joulukuussa 2008
myyntiyhtiöiden Aspocomp Ab:n ja Aspocomp GmbH:n omistus siirrettiin Aspocomp Oulu Oy:lle. Lisäksi
Espoossa toiminut CAD–suunnitteluosasto lakkautettiin syksyn 2008 aikana.
LIIKEVAIHTO JA –TULOS
(vertailuluvut ovat jaksolta 1-12/2007, sisältävät vain jatkuvat toiminnot)
Liikevaihto ja -voitto, milj. e

Liikevaihto
Liikevoitto

2008
20,7
0,5

muutos-%
-20,3

2007
25,9
-12,1

2006
48,6
-6,7

Liikevoittoa pienentää Oulun kiinteistön myynnistä johtunut 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen erä.
Liikevoitto parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli ennakoidulla tasolla.
Aspocompin viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 74 prosenttia (63 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat -1,9 miljoonaa euroa (-4,2). Katsauskauden tappio jatkuvista toiminnoista oli
2,5 miljoonaa euroa (-18,7) ja osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,06 euroa (-0,43).
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RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS
Aspocomp-konsernin liiketoiminnan rahavirta kaudella oli -2,2 miljoonaa euroa (-25,8). Konsernin konsolidoidut
likvidit nettovarat kauden lopussa olivat 4,3 miljoonaa euroa (8,4).
Korolliset nettovelat olivat 18,6 miljoonaa euroa (39,0). Nettovelkaantumisaste pieneni 329,8 prosenttiin (724,7
%). Korottomat velat olivat 6,0 miljoonaa euroa (14,6).
Jatkuvien toimintojen investoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,4).
Nettorahoituskulut muodostivat 9,2 prosenttia (16,2 %) liikevaihdosta.
Konsernin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 16,2 prosenttia (7,8 %).
ARVIO LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
Aspocomp-konsernin riskienhallinnan pääperiaatteena on ollut määrittää riskien ja toisaalta myös
mahdollisuuksien laajuus mahdollisimman tarkasti ja seurata niiden kehittymistä suhteessa etukäteen
määriteltyihin rajoihin. Riskienhallinnan avulla pyritään minimoimaan sellaisten tekijöiden vaikutus, jotka
vaarantavat konsernin saavuttamasta tavoitteitaan.
Hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. Toimitusjohtaja vastaa
riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Merkittävimpiä strategisia-, toiminnallisia-, rahoitus- ja vahinkoriskejä, jotka saattavat toteutuessaan vaarantaa
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen on kuvattu sivulla 14-15.
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Liiketoiminnan myynnin yhteydessä Aspocomp siirsi teknologiansa ja T&K-toiminnan Meadvillen ja
yhteisyrityksen käyttöön.
Aspocomp Oulu Oy:n tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat pääosin yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien
kanssa. Pää-asiakkaat toimittavat vuosittain näkemyksensä tulevaisuuden teknologiavalinnoistaan, minkä
avulla tehtaan kehitystyötä suunnataan. Oikein ajoitetut investoinnit ovat edellytys tehokkuuden ja teknologisen
kyvykkyyden ylläpitoon. Kulut tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on kirjattu tehtaan yleiskuluihin. Kulujen
määrän ei ole katsottu olevan olennainen.
EMOYHTIÖN OMA PÄÄOMA
Uuden osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n osakepääoman menettämisestä on tehty
ilmoitus Kaupparekisteriin 14.5.2008. Aspocomp konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n oma pääoma oli
tilikauden lopussa 1,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuitenkin koko konsernin oma pääoma oli tilikauden
lopussa 5,6 miljoonaa euroa positiivinen.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2008 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082
052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 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 Helsingin Pörssissä 26 537 415 kappaletta 1.1.-31.12.2008
välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 213 767 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,04 euroa
(16.12.2008), ylin 0,13 euroa (8.1.2008) ja keskikurssi 0,08 euroa. Päätöskurssi 31.12.2008 oli 0,06 euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta kauden lopussa oli 6,6 prosenttia ja suoran
ulkomaisen omistuksen osuus 0,08 prosenttia.
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Aspocomp Group Oyj:n ja Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliikkeen välinen markkinatakaussopimus päättyi
23.11.2008. Sopimuksen mukainen markkinatakaus keskeytyi 11.5.2007 kun Aspocompin osake oli alittanut
0,50 euron tason (Aspocompin pörssitiedote 11.5.2007).
VAIHDETTAVAN DEBENTUURILAINAN I/2006 EHTOJEN MUUTTAMINEN
Aspocomp Group Oyj:n EUR 10.300.000 Debentuurilainan I/2006 haltijoiden velkojainkokous päätti maaliskuun
31. päivänä Debentuurilainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan korko erääntyy maksettavaksi yhtenä
eränä 1.12.2011.
Lisäksi sovittiin 85,92 prosenttia Debentuurilainan pääomasta edustavien velkojien kanssa Debentuurilainan
ehtojen muuttamisesta siten, että lainan pääoma ja sille kertyvä korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä
1.12.2013 (”Muutossopimus”). Muutossopimukseen on liittynyt 31.12.2008 mennessä 96,80 prosenttia
velkojista. Alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti lainan pääoma erääntyi 1.12.2011 ja korko erääntyi
maksettavaksi kaksi kertaa vuodessa.
Muutossopimuksen mukaan Yhtiön hallitus antaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.5.2007 antaman valtuutuksen
perusteella enintään 20.000.000 uutta optio-oikeutta vastikkeena Debentuurilainan ehtojen muutokselle niiden
Debentuurilainan I/2006 haltijoiden merkittäviksi, jotka ovat allekirjoittaneet tai allekirjoittavat hallituksen
määräämään päivämäärään mennessä Muutossopimuksen. Sikäli kun kaikki Debentuurilainan haltijat eivät
allekirjoita Muutossopimusta, liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien määrää vähennetään vastaavassa
suhteessa. Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi optio-oikeuden liikkeeseen laskusta ja päättyy
31.10.2013. Optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla kuitenkin ainoastaan mikäli yhtiö joutuu
Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja
Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä.
Tällöinkin osakkeita voi merkitä vain siinä suhteessa, missä Debentuurilainan maksamatta olevaa pääomaa
alennetaan yrityssaneerausmenettelyssä. Yhtiön hallitus katsoo, että optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksien antaminen mahdollistaa Debentuurilainan ehtojen
muuttamisen siten, että korko ja pääoma erääntyvät vasta 2013. Debentuurilainan ehtojen muutokset ovat
välttämättömiä Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,00001 euroa osakkeelta. Kunkin
Optionhaltijan maksettavaksi tuleva osakkeiden kokonaismerkintähinta pyöristetään ylöspäin lähimpään 10
senttiin. Merkintähinnan määrittelyssä on otettu huomioon optio-oikeuksien liikkeeseen laskun sidonnaisuus
Muutossopimukseen sekä Muutossopimuksen tärkeys Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta. Lisäksi
merkintähinnan määrittelyssä on erityisesti otettu huomioon se, että optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optiooikeuksilla ainoastaan mikäli Yhtiö joutuu Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen)
mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää
alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä. Optio-ohjelman tarkoituksena on siten kompensoida
Debentuurilainan haltijoiden velkasaatavan mahdollinen leikkaantuminen yrityssaneeraustilanteessa. Ottaen
huomioon optio-oikeuksien sidonnaisuus Muutossopimukseen, Yhtiön taloudellinen tilanne ja optio-oikeuksien
käyttämisen rajaaminen yksinomaan yrityssaneeraustilanteeseen, pitää hallitus merkintähintaa perusteltuna.
Muutossopimuksen solmineiden osalta Debentuurilainan takaisinmaksun lykkäämisen vuoksi myös
Debentuurilainan yhteydessä liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien merkintäaikaa joudutaan pidentämään
31.10.2013 asti. Tämä toteutetaan Muutossopimuksen mukaan siten, että Yhtiö laskee edellä mainittujen optiooikeuksien lisäksi liikkeelle Muutossopimuksen allekirjoittaville Debentuurilainan haltijoille heillä tällä hetkellä
Debentuurilainan nojalla olevan määrän optio-oikeuksia samoilla ehdoilla kuin Debentuurilainan yhteydessä
alun perin lasketut optio-oikeudet kuitenkin siten, että merkintäaika näillä optio-oikeuksilla alkaa alkuperäisten
optio-oikeuksien merkintäajan rauetessa 31.10.2011 ja päättyy 31.10.2013 olettaen, että merkintäoikeutta ei
alkuperäisten optio-oikeuksien nojalla ole käytetty.
Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 2.4.2008 laskea liikkeelle enintään 20.000.000 optio-oikeutta Yhtiön
pörssitiedotteessa 31.3.2008 tarkemmin kuvatulla tavalla debentuurilainan ehtojen muutokseen liittyen.
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OSAKKEET JA OPTIOT
Hallitus on jakanut 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 265.000 kappaletta 2006A ja 290.000 kappaletta 2006B optiota.
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 optiooikeuksilla 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 on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2008 eli 0,10 euroa.
Vuoden 2006C optioita ei ole jaettu.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet antaa optio-oikeuksia Aspocomp Group Oyj:n nykyiselle tai tulevalle
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous täsmensi ehtoja siten, että toimitusjohtajalle voidaan jakaa optioita useammassa
erässä hallituksen erillisten päätösten perusteella. Lisäksi yhtiökokous velvoitti hallituksen muuttamaan
optioehtoja siten, että ehtojen sitouttamisvaikutusta parannetaan.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu
osaksi toimitusjohtajan kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan ja sitoutetaan
toimitusjohtajaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.
Annettavien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.520.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 5.520.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta. Nyt liikkeeseen
laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 10,0 prosenttia
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä
annetaan uusia osakkeita.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Aspocomp Group Oyj:n osakkeen vallitsevaan
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2008, mikä on 0,10 euroa.
Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2010 - 30.4.2014, optiooikeuksilla 2008B 1.4.2011 - 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2012 - 30.4.2014 ja optio-oikeuksilla 2008D
1.4.2013 - 30.4.2014. Toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus merkitä osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla 30
päivän ajan siitä päivästä, kun yhtiö on vastaanottanut häneltä optio-oikeuksia koskevan
vastaanottovahvistuksen. Merkityt osakkeet ovat kuitenkin vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa vasta, kun
osakemerkinnän aika osakemerkintään käytetyillä optio-oikeuksilla olisi alkanut. Mikäli toimitusjohtajan
toimisuhde päättyy ennen varsinaisen osakemerkintäajan alkamista, merkityt osakkeet ovat vapaasti
siirrettävissä ja pantattavissa, kun kuusi kuukautta on kulunut toimisuhteen päättymisestä.
Tilikauden aikana hallitus ei myöntänyt toimitusjohtajalle edellä mainittuja optioita.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannilla ja/tai erityisten oikeuksien nojalla
enintään 55 000 000 kappaletta. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden
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osuus on yhteensä enintään 52,43 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella enintään
200 000 kappaletta. Osakkeet edustavat 0,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.
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, kuten esimerkiksi osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa 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. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat
käyttämättömät osakeantivaltuutukset.
HENKILÖSTÖ
Aspocomp-konsernissa työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 140 henkilöä (169). Henkilöstön määrä
31.12.2008 oli 115 (153). Heistä työntekijöitä oli 80 (87) ja toimihenkilöitä 35 (66).
Konsernin palkat ja palkkiot olivat 6,2 miljoonaa euroa (9,1). Vuonna 2006 palkat ja palkkiot olivat 11,3
miljoonaa euroa (sisältäen vuonna 2008 lopetetut toiminnot). Vuoden 2006 keskimääräinen henkilömäärä oli
2021 ja henkilökunta vuoden 2006 lopussa 1931(sisältäen vuonna 2008 lopetetut toiminnot).
YMPÄRISTÖ
Aspocomp huolehtii ympäristöstä Kansainvälisen kauppakamarin elinkeinoelämän peruskirjan mukaisesti ja
Oulun tehdas hoitaa ympäristöasioitaan ympäristöjärjestelmien avulla. Tuotantolaitos on ISO 14001 –sertifioitu.
Aspocomp Oulu Oy käyttää aktiivisesti materiaaleja, jotka soveltuvat paremmin käytettäväksi asiakkaiden
lyijyttömässä juotosprosessissa. Vuonna 2008 tehtaalla valmistetuissa piirilevyissä käytettyjen lyijyttömään
juotosprosessiin soveltuvien materiaalien osuus kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.
EU:n uusi REACH-kemikaaliasetus (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) mukainen
kemikaalien esirekisteröinti oli tehtävä vuoden 2008 joulukuuhun mennessä. Siihen liittyen Oulun tehtaalla
tehtiin tarvittavat selvitykset toimittajien ja asiakkaiden kanssa.
Asiakkaille tarjotaan materiaaliselvityksiä, joista selviää yksittäisen valmistetun tuotteen sisältämät alkuaineet.
Materiaaliselvitysdokumentin avulla asiakkaat voivat määritellä kierrätettävyyden tuotteen eliniän loputtua.
Tehtaalla käyttöönotettu 5S-menetelmä auttaa osaltaan ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemisessä. Mainitun
menetelmän käyttöä on laajennettu vuoden 2008 aikana.
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HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA, TILINTARKASTAJAT
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 23.4.2008 hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme ja hallitukseen valittiin
uudelleen Tuomo Lähdesmäki, Johan Hammarén ja Kari Vuorialho. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
Tuomo Lähdesmäen uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Johan
Hammarén. Koska hallituksen kokoonpano on kolme jäsentä, niin valiokuntia ei perustettu. Edellämainittujen
lisäksi varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka hallituksessa toimivat Aimo Eloholma, Yoshiki Sasaki ja Anssi
Soila.
Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajana 9.11.2007 alkaen on toiminut DI Isto Hantila.
Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään kahdeksan (8) jäsentä ja että toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä yksin. Uusi yhtiöjärjestys on
nähtävillä yhtiön Internet –sivuilla kohdassa “Konserni lyhyesti”.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiona 24 000 euroa ja hallituksen jäsenille 12 000
euroa. Vuosipalkkion määrästä maksetaan rahana 60 prosenttia ja hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan
yhtiön osakkeita 40 prosenttia vastaavalla osuudella.
Osakkeiden hankinta suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
PÄÄKONTTORI MUUTTI TAMMIKUUSSA ESPOOSEEN
Yhtiön pääkonttori muutti tammikuussa Helsingin keskustasta Sinikalliontielle Espooseen.
ASPOCOMP S.A.S.:N ENTISILTÄ TYÖNTEKIJÖILTÄ UUSIA KANTEITA
Aspocomp Group Oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n entisistä työntekijöistä 21, jotka eivät olleet
mukana edellisessä Ranskassa käydyssä oikeudenkäynnissä, nostivat helmikuussa kanteita Aspocomp Group
Oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Vaatimusten yhteismäärä oli noin 750.000 euroa.
ASPOCOMPIN SALON TEHDASKIINTEISTÖ JA OULUN TEHDASKIINTEISTÖ MYYTIIN
Aspocompin Salossa, Örninkatu 15, sijaitseva kiinteistöleasingsopimuksella käytössä ollut tehdaskiinteistö
rakennuksineen myytiin helmikuussa. Kauppahinta lyhensi Aspocompin korollisia pankkivelkoja Suomessa noin
6,3 miljoonalla eurolla.
Oulun kiinteistö myytiin joulukuun lopussa. Kauppahinta lyhensi Aspocompin korollisia pankkivelkoja 2,3
miljoonalla eurolla.
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Aspocomp allekirjoitti 16.10.2008 sopimukset, joilla se vähensi osakeomistustaan tytäryhtiössään Aspocomp
(Thailand) Co., Ltd:ssä noin kuuteen prosenttiin. Yhtiön enemmistöomistajaksi tulivat Aspocompin nykyisen JVpartnerin, Saha Pathana Inter-Holding Plc:n, lähipiiriin kuuluvat yksityishenkilöt. Tässä yhteydessä Aspocomp
Group Oyj antoi Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:lle 48 miljoonan Bahtin lainan, jolla tämä lyhensi lainaansa
Bangkok Bankille. Tämän järjestelyn seurauksena Bangkok Bank vapautti Aspocomp Group Oyj:n 212
miljoonan Bahtin takausvastuusta.
Koska Aspocomp (Thailand) Co., Ltd ei tämän jälkeen enää sisälly Aspocomp-konserniin, niin järjestely vähensi
Aspocomp -konsernin korollisia velkoja noin 15 miljoonalla eurolla.
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.
HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS
Hallitus ehdottaa vuoden 2009 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta
2008 (0,00 euroa vuonna 2007).
Emoyhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ranskassa Evreuxin työtuomioistuimen antama päätös koskien Aspocomp S.A.S.:n entisten
työntekijöiden kanteita
Ranskassa Evreuxin työtuomioistuin on antanut tammikuussa 2009 päätöksen, jossa se velvoittaa Aspocomp
Group Oyj:n maksamaan sen ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n kolmelletoista entiselle työntekijälle
korvausta yhteensä noin 510 000 euroa korkoineen.
Tuomioistuimen päätös liittyy kahdenkymmenenyhden Aspocomp S.A.S.:n entisen työntekijän nostamiin
kanteisiin (Aspocompin pörssitiedote 18.2.2008).
Näistä kahdestakymmenestäyhdestä kantajasta Aspocomp on tehnyt erillissopimuksen kahden työntekijän
kanssa ja kuuden osalta oikeus ei ottanut asiaa käsittelyyn.
Maksettavaksi määrätyillä korvauksilla ei ole tulosvaikutusta, koska yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007
riittävän kuluvarauksen.
Aspocomp valittaa tuomiosta Ranskassa seuraavaan oikeusasteeseen.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Tehtyjen rakennejärjestelyjen ansiosta Aspocompin rahoitustilanne on tyydyttävä. Sekä alhaisen kulurakenteen
että Oulun liiketoiminnan arvioitujen näkymien perusteella konsernin toiminta jatkuu vakaana.
Vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan pienenevän tehtyjen riskien vähentämiseen pyrkivien ratkaisujen
seurauksena. Liikevoiton ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan säilyvän positiivisena.
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen kehittämisen lisäksi hallitus kartoittaa
kehittämisratkaisuja, mukaan lukien yritysjärjestelyjen toteuttaminen tulevaisuudessa.

erilaisia

rakenteellisia
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LIIKETOIMINNAN RISKIEN KARTOITUS
Liiketoimintaan liittyviä strategisia ja operatiivisia riskejä;
Konsernilla on oltava jatkuvasti hallussaan osaaminen ja prosessit valmistaa kilpailukykyisesti asiakaskunnan –
olemassa olevan ja tavoitellun – haluamia tuotteita ja palveluita.
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 riskejä minimoidaan
koulutuksella, teknologisen osaamisen kehittämisellä ja tietojärjestelmien kehittämisellä.
Riippuvuus asiakasmarkkinoista;
Aspocompin tytäryhtiö Oulussa valmisti vuonna 2008 tuotteita usealle maailmanlaajuiselle strategiselle
asiakkaalle sekä monille muille paikallisille asiakkaille. Aspocomp Oulu Oy:n viiden suurimman asiakkaan
osuus liikevaihdosta oli 74 %.
Meadville Aspocomp Holdingsin 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.
Yhteisyritys on jäädyttänyt toistaiseksi Intian projektin. Kiinan tehtaalla on asennettu ja käyttöönotettu Salon
tehtaalta siirretyt laitteet. Tehtaan henkilöstömäärä on sopeutettu vastaamaan nykyistä kysyntää.
Kilpailu;
Aspocomp – konsernin kilpailuasema ja riskiprofiili muuttuivat merkittävästi marraskuussa 2007 tehdyn
yritysjärjestelyn seurauksena sekä Euroopan että Aasian volyymivalmistuksen siirryttyä Meadvillen kanssa
muodostettuun osakkuusyritykseen.,
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 arvioidaan säilyvän hyvänä.
Jatkossa yritys kohtaa kasvavaa kilpailua 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.
Toiminta kehittyvillä markkinoilla;
Kehittyvillä markkinoilla sijaitsevat yhteisyrityksen Intian ja Kiinan yhtiöt. 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 lyhyellä 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 lainoilla. Mikäli Aspocomp ja yhteisyritys eivät pysty hankkimaan tarvittavaa rahoitusta
investoinneilleen niiden liiketoiminta voi heiketä merkittävästi.
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Merkittävä velkaantuminen;
Aspocomp Group Oyj oli antanut vuonna 2005 emoyhtiön 212 miljoonan bahtin omavelkaisen takauksen
Bangkok Bankille tämän Aspocomp Thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi.
Tehdyn Thaimaan yritysjärjestelyn seurauksena Bangkok Bank vapautti Aspocompin annetusta omavelkaisesta
takauksesta ja lisäksi konsernin korolliset velat pienenivät noin 15 miljoonalla eurolla.
Aspocomp -konsernin korolliset velat 31.12.2008 olivat IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 22,8 miljoonaa
euroa ja nimellisarvoltaan noin 25,7 miljoonaa euroa.
Likviditeetti-ja rahoitusriski;
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen konsernin likviditeetin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun
tehtaan tuottamaan kassavirtaan. Mikäli Aspocomp Group Oyj 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. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä Ruotsissa, Saksassa ja
Singaporessa. Konsernin pääasiallisina valuuttoina ovat euro sekä USA:n dollari.
Toimiminen pääasiassa euroalueella rajaa muiden valuuttojen muutosten vaikutuksen varsin rajoitetuksi.
Korkoriski;
Velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten velkojen korkoriski on Suomessa hallinnassa vuoteen
2013 saakka – korkokannan ollessa 2,5 % vuodessa.
Luotto- ja vastapuoliriskit;
Luottoriskiä rajataan asiakkaiden luottokelpoisuutta seuraamalla. Likvidit varat sijoitetaan pankkeihin, joilla on
hyvä luottokelpoisuus. Merkittävin vastapuoliriski liittyy yhteisyrityksen option lunastukseen, mikäli lunastukseen
sitoutunut yhtiö tulee kykenemättömäksi vastaamaan osittain tai kokonaan lunastussitoumuksestaan.
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 Oulun tehtaaseen. Siten erilaiset, tehtaalla 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.
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KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
2008

2007

2006

2005

2004

Liikevaihto,milj.euroa

20,7

25,9

48,6

135,4

184,8

Liikevoitto,milj.euroa

0,5

-12,1

-6,7

-17,8

10,4

% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja jatkuvista
liiketoiminnoista,milj.euroa

2,6

-46,7

-13,7

-13,1

5,6

-2,4

-16,5

-8,7

-18,7

9,7

% liikevaihdosta
Tilikauden tulos jatkuvista
liiketoiminnoista,milj.euroa

-11,4

-63,8

-18,0

-13,8

5,2

-2,5

-18,7

-11,7

-24,3

9,1

% liikevaihdosta

-12,1

-72,3

-24,1

-17,9

5,0

Tilikauden tulos, milj.euroa

0,3

-64,9

-27,2

-23,4

9,2

% liikevaihdosta

1,6

-250,2

-56,0

-17,3

5,0

-42,4

-50,8

-13,3

-19,9

7,5

Sijoitetun pääoman tuotto%(ROI)

-0,2

-10,0

-4,6

-9,9

6,9

Omavaraisuusaste, %

16,2

7,8

37,0

57,8

63,1

329,8

724,2

74,5

23,5

8,3

1,2

0,5

3,7

25,9

15,7

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

Gearing,%
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,milj.euroa
% liikevaihdosta

5,8

1,9

7,6

19,2

8,5

Henkilöstön määrä 31.12.

115

153

1 931

3 387

3 377

Henkilöstö keskimäärin

140

169

2 021

3 393

3 434

-0,06

-0,43

-0,43

-0,93

0,26

0,10

0,11

1,65

2,82

3,82

0,00*

0,00

0,00

0,00

0,22

Osinko /tulos, %

0,00

0,00

0,00

0,00

85,71

Efektiivinen osinkotuotto, %

0,00

0,00

0,00

0,00

6,17

Hinta /voitto-suhde (P/E)

-1,0

-0,2

-3,0

-3,0

13,9

keskikurssi, euroa

0,08

0,44

1,84

3,13

4,41

alin kurssi, euroa

0,04

0,10

1,26

2,52

3,42

ylin kurssi,euroa

0,13

2,20

3,01

3,90

5,23

0,06

0,11

1,31

2,76

3,57

3,0

5,5

35,4

74,6

96,6

26 537

88 428

22 522

11 672

14 145

53,2

177,2

83,3

43,2

52,3

2,2

38,9

39,2

36,7

62,4

kauden lopussa 31.12 yhteensä, rekisteröity

49 905

49 905

27 312

27 312

27 312

kauden lopussa 31.12 yhteensä,ulkopuolella

49 705

49 705

27 040

27 040

27 040

kauden keskimääräinen osakemäärä

49 705

44 032

27 040

27 040

27 040

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

Osakkeeen osakeantioikaistu kurssikehitys

Tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi,euroa
Osakekannan markkina-arvo 31.12.,milj.euroa
Osakkeen vaihdon kehitys, 1000 kpl
Osakkeen vaihdon kehitys, %
Osakkeen kokonaisvaihto,milj.euroa
Osakeantioikaistut osakemäärät,1000 kpl
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman

=

tuotto-% (ROE)

Sijoitetun pääoman

x 100

oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

=

tuotto -% (ROI)

Omavaraisuusaste, %

Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista - verot

tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista + korko- ja muut rahoituskulut

x 100

taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

=

oma pääoma + vähemmistöosuus

x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot
Gearing,%

=

korolliset velat - rahavarat

x 100

oma pääoma + vähemmistöosuus
Henkilöstö keskimäärin

=

keskiarvo kuukauden lopussa lasketuista henkilöstömääristä

Tulos/osake (EPS), euroa

=

tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista - verot +-vähemmistöosuus
tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

Oma pääoma/osake, euroa

=

oma pääoma
osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake, euroa

=

tilikaudelta jaettu osakekohtainen osinko

Osinko/tulos, %

=

osinko/osake

x 100

tulos/osake
Efektiivinen osinkotuotto,%

=

osinko/osake

x 100

tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E)

=

tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi
tulos/osake

Osakkeen keskikurssi

=

osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
tilikauden 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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OSAKKEET JA OSAKKEEN OMISTAJAT
OSAKKEENVAIHTO 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 31.12.2008 oli 49 905 130 kappaletta ja yhtiön osakepääoma 20 082
052 euroa. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 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 Helsingin Pörssissä 26 537 415 kappaletta 1.1.-31.12.2008
välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 213 767 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,04 euroa
(16.12.2008), ylin 0,13 euroa (8.1.2008) ja keskikurssi 0,08 euroa. Päätöskurssi 31.12.2008 oli 0,06 euroa ja
yhtiön markkina-arvo omien osakkeiden määrällä oikaistuna oli 3,0 miljoonaa euroa. Hallintarekisteröityjen
osakkeiden osuus osakekannasta kauden lopussa oli 6,6 prosenttia ja suoran ulkomaisen omistuksen osuus
0,08 prosenttia.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Aspocomp Group Oyj:n 23.04.2008 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä,
valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 55 000 000 osakkeen luovuttamisesta osakeannilla ja/tai erityisten
oikeuksien nojalla sekä yhtiön hallussa olevien enintään 200 000 oman osakkeen luovuttamisesta ja/tai
saamisesta erityisten oikeuksien perusteella. Yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta joko yhtiön
nykyiselle tai tulevalle toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous pienensi hallituksen jäsenten lukumäärää ja
hallituksen jäsenten palkkioita. Yhtiökokous päätti myös, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Osakkeen kurssikehitys ja vaihtomäärät
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OPTIO-OIKEUDET
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 tytäryhtiön 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 optiooikeuksilla 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 on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörsissä huhtikuussa 2008 eli 0,10 euroa.
Debentuurilainan 2013 muutossopimuksen mukaan hallitus antaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.5.2007
antaman valtuutuksen perusteella enintään 20.000.000 uutta optio-oikeutta vastikkeena Debentuurilainan
ehtojen muutokselle niiden Debentuurilainan I/2006 haltijoiden merkittäviksi, jotka ovat allekirjoittaneet tai
allekirjoittavat hallituksen määräämään päivämäärään mennessä 2013 Muutossopimuksen.
Optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optio-oikeuksilla kuitenkin ainoastaan mikäli yhtiö joutuu Yrityksen
saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen) mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja
Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä.
Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,00001 euroa osakkeelta. Kunkin
Optionhaltijan maksettavaksi tuleva osakkeiden kokonaismerkintähinta pyöristetään ylöspäin lähimpään 10
senttiin. Merkintähinnan määrittelyssä on otettu huomioon optio-oikeuksien liikkeeseen laskun sidonnaisuus
2013 Muutossopimukseen sekä 2013 Muutossopimuksen tärkeys Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet antaa optio-oikeuksia Aspocomp Group Oyj:n nykyiselle tai tulevalle
toimitusjohtajalle.
Annettavien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.520.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 5.520.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta. Nyt liikkeeseen
laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 10,0 prosenttia
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä
annetaan uusia osakkeita.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Aspocomp Group Oyj:n osakkeen vallitsevaan
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2008, mikä on 0,10 euroa.
Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2010 - 30.4.2014, optiooikeuksilla 2008B 1.4.2011 - 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2012 - 30.4.2014 ja optio-oikeuksilla 2008D
1.4.2013 - 30.4.2014.
Toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus merkitä osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla 30 päivän ajan siitä päivästä,
kun yhtiö on vastaanottanut häneltä optio-oikeuksia koskevan vastaanottovahvistuksen. Merkityt osakkeet ovat
kuitenkin vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa vasta, kun osakemerkinnän aika osakemerkintään käytetyillä
optio-oikeuksilla olisi alkanut. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päättyy ennen varsinaisen osakemerkintäajan
alkamista, merkityt osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun kuusi kuukautta on kulunut
toimisuhteen päättymisestä.
Tilikauden aikana hallitus ei myöntänyt toimitusjohtajalle edellä mainittuja optioita.
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SUUNNATTU VAIHDETTAVA DEBENTUURILAINA
Osakeannin jälkeen huhtikuussa 2007 hallitus päätti muuttaa Aspocompin liikkeeseen laskemien 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 lisäosaketta, eli kaikkiaan
yhteensä 4.811.510 osaketta. Muutoksen johdosta kukin lainasta annettu arvo-osuus oikeuttaa sen haltijan
vaihtamaan arvo-osuuden 467 yhtiön osakkeeseen 389 osakkeen sijasta.
Maaliskuussa 2008 debentuurilainan I/2006 haltijoiden velkojainkokous päätti lainan ehtojen muuttamisesta
siten, että lainan korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2011.
Lisäksi on sovittu 96,80 prosenttia lainan pääomasta edustavien velkojien kanssa lainan ehtojen muuttamisesta
siten, että lainan pääoma ja sille kertyvä korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2013.
Mikäli yhtiö joutuu yrityssaneerausmenettelyyn yhtiön hallitus antaa enintään 20.000.000 optio-oikeutta
muutossopimuksen allekirjoittaneille debentuurilainan haltijoille. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintähinta on 0,00001 euroa osakkeelta.
Debentuurilainan yhteydessä liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien merkintä-aikaa jouduttiin myös
pidentämään 31.10.2013 asti.
MARKKINATAKAUS PÄÄTTYI
Aspocomp Group Oyj:n ja Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliikkeen välinen markkinatakaussopimus päättyi
23.11.2008. Sopimuksen mukainen markkina-takaus keskeytyi 11.5.2007 kun Aspocompin osake oli alittanut
0,50 euron tason.
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.
SUURIMMAT OMISTAJAT 31.12.2008
Omistaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Osakkeita, kpl

Oksanen Markku
2 450 000
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity)
1 868 168
Oy Selective Investor Ab
1 843 000
Finvestock Oy Ab
1 820 000
Oy Fincorp Ab
1 571 850
Tiiviste-Group Oy
1 100 000
Etra Invest Oy Ab
1 098 000
Arentus Oy
697 215
Svenska Handelsbanken Ab (Publ),
Filialvverksamheten i Finland (Hallintarekisteröity)
557 069
10. Schot Ari Willem
401 091
11. Liiten Sauli
351 000
12. Haapakoski Valto Antero
330 000
13. Pakarinen Janne Heikki Petteri
328 284
14. Oy Hammaren & Co Ab
323 834
15. Nevile Oy
310 403
16. Skandinaviska Enskilda Banken (Hallintarekisteröity) 285 501
17. Estlander Henrik
274 270
18. Lähdesmäki Tuomo
252 395

Osuus osakkeista ja äänistä, %
4,91
3,74
3,69
3,65
3,15
2,20
2,20
1,40
1,12
0,80
0,70
0,66
0,66
0,65
0,62
0,57
0,55
0,50
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19. Nomel Oy
20. Patojoki Mikko Atte Juhani

250 000
250 000

0,50
0,50

Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä 31.12.2008 oli yhteensä
3 282 646 eli 6,58 prosenttia koko osake-ja äänimäärästä.

Osakkeenomistuksen jakauma 31.12.2008

Osakkeiden lukumäärä
1 – 100
101 – 500
501 – 1 000
1001 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 – 50 000
50 001 – 100 000
100 001 – 500 000
500 001 –

Omistajien
lukumäärä
252
679
527
1 240
440
501
87
57
9

%-osuus
omistajista
6,65
17,90
13,90
32,70
11,60
13,21
2,29
1,50
0,24

Osakemäärä,
kpl
17 386
213 627
444 419
3 388 608
3 600 637
11 845 534
6 415 306
10 971 335
13 005 302

%-osuus osakekannasta
0,03
0,43
0,89
6,79
7,21
23,74
12,85
21,98
26,06

Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä
Yhteensä
Näistä hallintarekisteröityjä

3 792
11

100

2 976
49 902 154
3 282 016

0,01
100
6,58

Omistuksia, %
92,22
6,22
0,42
0,40
0,63
0,10
0
100

Osakkeita, %
66,94
25,05
6,76
0,84
0,04
0,36
0
100

Omistajaryhmittäin
Kotitaloudet
Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Ulkomaat
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Julkisyhteisöt
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä
Yhteensä
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
Konsernin tuloslaskelma
1 000 euroa

Liite

1.1.-31.12.2008

1.1.-31.12.2007

20 682

25 942

-1 571

462

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos +/-

1

Liiketoiminnan muut tuotot

2

1 616

238

3
4,5

-7 135
-6 218
-1 686
-5 145

-9 843
-9 091
-1 654
-18 167

543

-12 113

301
-2 178

2 590
-6 795

14

-225

0

14

-794

-230

-2 353

-16 319

-145

-2 200

-2 498

-18 519

2 839

-46 145

Tilikauden voitto/tappio

341

-64 664

Jakautuminen
Vähemmistölle
Emoyrityksen omistajille

270
71

371
-65 265

341

-64 894

-0,06

-0,43

-0,06

-0,43

0,06

-1,05

0,06

-1,05

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

6

Liikevoitto/-tappio
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osakkuusyhtiöosakkeiden
arvonalentuminen
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta

8
8

Tappio jatkuvista toiminnoista
ennen veroja
Tuloverot

9

Tappio jatkuvista toiminnoista
Voitto/tappio lopetetuista
toiminnoista

10

Osakekohtainen tulos jatkuvista
toiminnoista
Laimentamaton osakekohtainen
tulos
Laimennettu osakekohtainen
tulos
Osakekohtainen tulos
lopetetuista toiminnoista
Laimentamaton osakekohtainen
tulos
Laimennettu osakekohtainen
tulos
Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.
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KONSERNIN TASE
1 000 euroa

31.12.2008

31.12.2007

11
12,13
14
15
16

3 037
3 462
15 831
0
44
22 374

3 425
20 274
16 852
2 878
57
43 486

17
18
19

2 089
6 034
4 255
12 378

6 648
10 466
8 373
25 486

34 752

68 972

20 082
27 918
-758
45 989
23 885
-112 173
4 943

20 082
27 918
-758
45 989
23 885
-112 420
4 696

20

694
5 637

742
5 438

21
24

22 480
311

30 667
1 544

21
23

367
5 957
34 752

16 699
14 624
68 972

Liite

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Sijoituskiinteistöt
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Omat osakkeet -rahasto
Käyttörahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Vähemmistön osuus
Oma pääoma yhteensä

Velat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat
Varaukset

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat
Osto- ja muut velat
Oma pääoma ja velat yhteensä
Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Osake
-pääoma

Ylikurssirahasto

Käyttörahasto

Arvonmuutos
rahasto

1 000 euroa
Oma pääoma
1.1.2007

20 082

27 918

45 989

29

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

1 868

Omat
osakkeet

-758

Muuntoerot
Tytäryhtiön
myynnin
yhteydessä
tuloslaskelmaan

Muuntoerot

-4 816

23 721

Oma
pääoma
yhteensä

68 334

-701

-701

4 633

4 633

-29

-29

Muut erät

-573

Tilikauden tappio

Oma pääoma
1.1.2008

-45 699

Vähemmistön
osuus

0

kirjatut muuntoerot
Myytävissä olevien
varojen myynti

Osakeanti
Vähemmistöosuuden lunastus
Vähemmistön
osuus
Luokitteluvirheen
korjaus
Oma pääoma
31.12.2007

Kertyneet
voittovarat

-65 264

-573
371

22 016

20 082

27 918

Osake
-pääoma

Ylikurssi
rahasto

20 082

27 918

45 989

Käyttörahasto

0

Arvonmuutos
rahasto

45 989

0

23 885

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

23 885

-64 893
22 016

-758

Omat
osakkeet

-758

-495

495

-1 379

-111 041

Muuntoerot

-1 379

Kertyneet
voittovarat

-111 041

-24 128

-24 128

778

778
0

742

Vähemmistön
osuus

742

5 438

Oma
pääoma
yhteensä

5 438

Muuntoerot
Tytäryhtiön
myynnin
yhteydessä
tuloslaskelmaan

-30

-30

kirjatut muuntoerot

206

206

Tilikauden voitto
Vähemmistön
osuus
Oma pääoma
31.12.2008

0
71

20 082

27 918

45 989

0

23 885

-758

-1 203

-110 970

269

340

-317

-317

694

5 636

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä.
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa

1.1. - 31.12.2008

1.1. - 31.12.2007

71

-65 265

-264
-1 522
-761
302
-2
-2 175

40 548
6 165
-8 423
1 534
-284
-25 726

-1 443
0

-4 682
-44 670

-56
-952
0
218

46 987
0
1 800
0

9 210
6 977

6 978
6 413

Nettorahavirta ennen rahoitusta

4 802

-19 313

Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Rahoituksen nettorahavirta

0
0
-8 919
-8 919

21 987
54 685
-71 312
5 360

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssimuutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

-4 118
8 373
0
4 255

-13 952
22 673
-348
8 373

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tappio
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa
Käyttöpääoman muutos
maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Vähemmistöosuuden hankinta
Tytäryritysten myynti vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla
Myönnetyt lainat
Vähemmistöosuuden myynti
Muiden osakkeiden myynti
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
myynti
Investointien nettorahavirta

Liite

28
28

10

19
19

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernin tilinpäätöstä
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
YHTEISÖN PERUSTIEDOT
Aspocomp-konserni tarjoaa korkean teknologian elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten piirilevyjen
suunnittelua ja valmistusta. Aspocompin valmistamia tuotteita käytetään elektroniikka-teollisuudessa, 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
emoyrityksen pääkonttorissa osoitteessa Sinikalliontie 11, 02630 Espoo.

www.aspocomp.com

tai

konsernin

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.2.2009 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 2008 tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2008 voimassa olevia IAS- ja IFRSstandardeja sekä SIC- ja IFRS- tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissa 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.
Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.
KONSOLIDOINTIPERIAATTET
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön ja kaikki tytäryhtiöt, joiden äänimäärästä emoyhtiö omistaa suoraan tai
välillisesti yli 50%. Ostetut yhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut
määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa.
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. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoituksen
kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei
konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen
hankinnasta syntyneen liikearvon. Realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuusyrityksen välillä on eliminoitu
konsernin omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden
tuloksista on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen.
Konserniyhtiöiden väliset sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat, sisäinen osingonjako sekä vaihtoomaisuuteen sisältyvät realisoitumattomat voitot on eliminoitu. Sisäisiin käyttöomaisuuden kauppoihin liittyvät
katteet on eliminoitu. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu
arvonalentumisesta.
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Vähemmistöosuus erotetaan omasta pääomasta ja se esitetään taseessa omana eränään oman pääoman osana.
Tuloslaskelmassa esitetään tilikauden tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle.
Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista kirjataan enintään sijoituksen määrään saakka.
ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTAMINEN
Valuuttamääräiset liiketapahtumat
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.
Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten muuntaminen
Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet
tilinpäätöspäivän kurssiin. Keskikurssin ja tilinpäätöspäivän kurssin käytöstä syntyvät muuntoerot on kirjattu
konsernin omaan pääomaan.
Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden
oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan omaan pääomaan. Kun tytäryritys myydään
kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot merkitään tuloslaskelmaan
osana myyntivoittoa tai -tappiota.
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. Välittömästi ennen luokittelua myytävänä olevaksi omaisuuserät tai
luovutettavien erien ryhmän varat ja velat arvostetaan niihin sovellettavien IFRS-standardien 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.
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LIIKEVOITTO/-TAPPIO
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardi ei määrittele liikevoiton/tappion käsitettä. Konserni on määritellyt sen
seuraavasti: liikevoitto/tappio on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot,
vähennetään ostokulut oikaistuna valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan
käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja
arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut erät esitetään liikevoiton/tappion alapuolella.
Kurssierot sisältyvät liikevoittoon/tappioon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä, muuten ne on kirjattu
rahoituseriin.
RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT
Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan ryhmiin lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu
tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä.
Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta poiskirjaaminen
tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt
merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.
Lainat 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 verovaikutus huomioon
ottaen. 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 21.
Kaikki rahoitusvelat kirjataan taseeseen velan tosiasiallisena syntymispäivänä. Rahoitusvelkojen taseesta
poiskirjaaminen tapahtuu silloin, kun konsernilla ei ole enää velasta johtuvaa velvoitetta rahamäärän
ulosvirtaamisen muodossa. Rahoituvelkoihin ei ole konsernissa aktivoitu korkomenoja.
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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.
JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET
EPÄVARMUUSTEKIJÄT
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. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen
tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä
todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön
odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja oletusten
toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti. Mahdolliset arvioiden ja oletusten
muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan, ja kaikilla tämän
jälkeisillä tilikausilla.
Merkittävimmät osa-alueet, joiden osalta on käytetty johdon harkintaa, ovat liikearvon arvonalentumistestaus,
myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden arvostus sekä varaukset.
Käytettyjen oletusten ja arvioiden mahdollisten muutosten vaikutusten on arvioitu olevan suurin liikearvon
arvonalentumistestauksen osalta. Testauksessa käytetyt olettamat käyvät ilmi liitetiedosta 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 määritettäessä on
otettu huomioon henkilökunnan vaihtuvuus, palkkojen keskimääräinen nousu, sekä henkilöstön keskimääräinen
vuosipalkka. Näin saadut vastuut on diskontattu nykyhetkeen.
Osakeperusteiset maksut
Konsernilla on optiopohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka maksetaan oman pääoman ehtoisina instrumentteina.
Järjestelyt arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä
oikeuden syntymisajanjakson aikana. Optioiden myöntämishetkellä määritelty kulu perustuu konsernin arvioon
niiden optioiden määrästä joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajankohdan lopussa. Käypä arvo
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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 optiooikeuksia käytetään, osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset mahdollisilla transaktiomenoilla
oikaistuna kirjataan omaan pääomaan. Ennen uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantuloa (1.9.2006)
myönnettyihin optioihin perustuvista osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu järjestelyn ehtojen
mukaisesti osakepääomaan ja ylikurssirahastoon. Uuden osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen päätetyissä
optiojärjestelyissä osakemerkinnöistä saadut varat mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna kirjataan järjestelyn
ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoon.
JOHDANNAISET
Johdannaiset kirjataan hankittaessa taseeseen hankintamenoon ja myöhemmin ne arvostetaan käypään arvoon
jokaisena tilinpäätöspäivänä. Syntyneet käyvän arvon muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelman liiketoiminnan
muihin tuottoihin tai kuluihin. Konserni ei noudata IAS 39 mukaista suojauslaskentaa. Tilinpäätöshetkellä konsernilla
ei ollut avoimia johdannaissopimuksia.
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 olennainen
osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi.
Rahoitusleasing-sopimuksilla 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.
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.
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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 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. Hyödykkeistä tehdään suunnitelman mukaiset tasapoistot, jotka perustuvat
arvioituun taloudelliseen käyttöikään. Konsernin rakennuttamien rakennusten rakennusaikaiset korot aktivoidaan ja
kirjataan poistoiksi kyseessä olevan investointikohteen suunnitelman mukaisia poistoaikoja noudattaen.
Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat
ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja
uusimisen yhteydessä jäljelle jäänyt osa kirjataan kuluksi. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot
sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että
hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on
luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Rakennukset ja rakennelmat
15 – 30 vuotta
Koneet ja kalusto
3 – 8 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet
5 – 10 vuotta
Maa- ja vesialueiden arvoista ei tehdä poistoja.
Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen
tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa
tapahtuneita muutoksia.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja
kuluihin.
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AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVONALENTUMINEN
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. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä
alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista
rahavirroista.
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai
käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai
rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan
nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden
näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä.
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.
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.
OMA PÄÄOMA
Ulkona olevat kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Menot, jotka liittyvät omien oman pääoman ehtoisten
instrumenttien liikkeeseenlaskuun tai hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyseränä. Takaisin hankittujen
omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien hankintameno on vähennetty omasta pääomasta.
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, jotka tulivat voimaan 2008, mutta joilla ei ole olennaista vaikutusta
konsernin tilinpäätökseen:
IAS 39 (Muutos) ja IFRS 7 (Muutos), Reclassification of Financial assets. Muutos
mahdollistaa tiettyjen rahoitusvarojen luokittelun pois kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista tai
myytävissä olevista rahoitusvaroista tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tällaisessa tapauksessa on annettava
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tilinpäätöksessä lisätietoja. Muutos on ollut sovellettavissa 1.7.2008 alkaen. Konserni ei ole soveltanut muutosta
tilikauden aikana.
Uusien tai muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC –tulkintojen soveltaminen
IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat voimaan vuonna 2009 tai myöhemmin. Konserni
on päättänyt olla soveltamatta näitä standardeja ja tulkintoja ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön tulevina
tilikausina.
Konserni ottaa käyttöön vuonna 2009 seuraavat standardit ja tulkinnat*:
IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen
käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista
oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.
IAS 23 (uudistettu), Vieraan pääoman menot. Standardin muutos edellyttää ehdot täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien
vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan
kuluksi kielletään. Standardin muutos ei muuta konsernin soveltamia laatimisperiaatteita eikä sillä näin ollen ole
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IAS 32 (muutos), Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen –
Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet. Standardien muutokset
edellyttävät eräiden lunastusvelvoitteisten instrumenttien sekä eräiden rahoitusinstrumenttien, joiden perusteella
yhteisön tulee ainoastaan selvitystilan yhteydessä luovuttaa tasasuhteinen osuus yhteisön nettovarallisuudesta
luokittelemista omaksi pääomaksi. Tällä standardien muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut –standardin muutos selventää, että ainoastaan palvelun suorittamista koskevat
ehdot ja tulokseen perustuvat ehdot ovat oikeuden syntymisehtoja. Kaikki muut piirteet tulee sisällyttää
myöntämispäivän käypään arvoon eivätkä ne vaikuta siihen myönnettyjen etuuksien määrään, johon odotetaan
syntyvän oikeus tai arvostukseen myöntämispäivän jälkeen. Muutos määrittelee myös sen, että kaikki peruutukset
käsitellään samalla tavalla riippumatta siitä, onko tekijä yhtiö itse vai muu taho. Standardin muutoksella ei odoteta
olevan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Sen mukaan segmenttitietojen
esittämisessä on käytettävä ”johdon lähestymistapaa”, jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä
raportoinnissa. Tällä standardien muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRIC 11, IFRS 2 – Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet. Tulkinta selventää omia osakkeita tai
konserniyhtiöitä koskevien liiketoimien käsittelyä emoyhtiön ja konserniyhtiöiden tilinpäätöksissä ohjeistamalla
näiden luokittelua omana pääomana maksettaviin tai käteisvaroina maksettaviin osakeperusteisiin liiketoimiin. Tällä
tulkinnalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRIC 13, Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta määrittelee liiketoimet, joissa tavaroita tai palveluita myydään
asiakasuskollisuutta kannustavalla tavalla myyntisopimuksiksi, joissa on erotettavia osia. Asiakkaalta saatava
suoritus kohdistetaan myyntisopimuksen eri komponenteille niiden käypiin arvoihin perustuen. [IFRIC 13 –
tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen, sillä konserniyhtiöillä ei ole kanta-asiakasohjelmia.
IFRIC 14, IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset
ja näiden välinen yhteys. Tulkintaa sovelletaan IAS 19 -standardin mukaisiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin
etuuspohjaisiin järjestelyihin ja muihin pitkäaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin silloin, kun järjestelyyn liittyy
vähimmäisrahastointivaatimus. Tulkinta myös tarkentaa tulevien palautusten tai vastaisten järjestelyyn
suoritettavien maksujen vähennysten kautta taseeseen merkittävän omaisuuserän kirjaamisedellytyksiä. Tällä
standardien muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta selventää käsitelläänkö kiinteistöjen rakentamissopimuksia
IAS 11 “Pitkäaikaishankkeet” vai IAS 18 “Tuotot” -standardin mukaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja
voidaan osatulouttaa. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
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IFRIC 16, Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation. IFRIC 16 selventää ulkomaisen nettoinvestoinnin
suojauksen kirjanpitokäsittelyä. Tämä tarkoittaa, että ulkomaisen nettoinvestoinnin suojaus liittyy eroihin
toimintavaluutassa, eikä esittämisvaluutassa. Lisäksi suojausinstrumentin haltija voi olla mikä tahansa
konserniyhtiö. IAS 21, ‘Valuuttakurssien muutosten vaikutukset’ -standardin määräykset soveltuvat suojattavaan
erään. Tällä tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IASB julkaisi toukokuussa 2008 parannuksia 34 standardiin osana vuosittaisia parannuksia standardeihin
(Improvements to IFRSs). Seuraavassa on esitetty ne muutokset, jotka konserni ottaa käyttöön vuonna 2009 ja
joilla konsernin johto arvioi voivan olla vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:
IAS 1 (muutos) Tilinpäätöksen esittäminen. Muutoksella selvennetään, että vain osa IAS 39:n mukaisesti
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokiteltavista rahoitusvaroista kuuluu lyhytaikaisiin varoihin. Konsernin
johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 16 (muutos) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (ja siitä johtuva muutos IAS 7:ään ”Rahavirtalaskelmat”).
Yhtiöt, joiden tavanomaiseen toimintaan kuuluu omaisuuserien antamista vuokralle ja niiden myöhemmin
tapahtuvaa myyntiä, esittävät näistä omaisuuseristä saadut myyntituotot liikevaihtona ja siirtävät omaisuuserän
kirjanpitoarvon vaihto-omaisuuteen, kun omaisuuserä tulee myytäväksi. Tästä aiheutuu IAS 7:ään muutos, jonka
mukaan tällaisten omaisuuserien ostamisesta, vuokralle antamisesta ja myynnistä johtuvat rahavirrat luokitellaan
liiketoiminnan rahavirroiksi. Konsernin johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen. **
IAS 19 (muutos) Työsuhde-etuudet. Muutoksilla selvennetään muun muassa, että järjestelyn muutos, joka muuttaa
tulevien palkankorotusten vaikutusta luvattuihin etuuksiin, on järjestelyn supistaminen. Takautuvaan
työsuoritukseen kohdistuvien etuuksien muutos aiheuttaa negatiivisen takautuvaan työsuoritukseen perustuvan
menon, jos se pienentää etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan velvoitteen nykyarvoa. Konsernin johto arvioi, että
muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 20 (muutos) Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot.
Hyöty, joka koituu markkinakorkoa pienemmällä korolla julkiselta vallalta saadusta lainasta, määritetään IAS 39:n
mukaisen kirjanpitoarvon ja saatujen maksujen erotuksena, ja hyöty käsitellään IAS 20:n mukaisesti. Konsernin
johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 23 (muutos) Vieraan pääoman menot. Vieraan pääoman menojen määritelmää on muutettu siten, että
korkokulut lasketaan käyttäen IAS 39:ssä määriteltyä efektiivisen koron menetelmää. Konsernin johto arvioi, että
muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 27 (muutos) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Kun IAS 39:n mukaisesti kirjanpidossa käsitelty
tytäryhtiösijoitus luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5:n mukaisesti, IAS 39:n soveltamista jatketaan. Konsernin
johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 28 (muutos) Sijoitukset osakkuusyrityksiin (ja siitä aiheutuvat muutokset IAS 32:een ”Rahoitusinstrumentit:
esittämistapa” ja IFRS 7:ään ”Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot”). Jos sijoitusta
osakkuusyritykseen käsitellään kirjanpidossa IAS 39:n mukaisesti, siitä tarvitsee esittää vain osa IAS 28:n
edellyttämistä tiedoista IAS 32:n ja IFRS 7:n edellyttämien tietojen lisäksi. Konserni ei tule supistamaan konsernin
tilinpäätöksessä esitettäviä liitetietoja muutosten sallimalla tavalla, vaan jatkaa nykyistä esittämistapaa. **
IAS 28 (muutos) Sijoitukset osakkuusyrityksiin (ja siitä aiheutuvat muutokset IAS 32:een ”Rahoitusinstrumentit:
esittämistapa” ja IFRS 7:ään ”Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot”. Sijoitusta
osakkuusyritykseen käsitellään arvonalentumistestauksessa yhtenä omaisuuseränä, eikä arvonalentumistappiota
kohdisteta sijoitukseen sisältyviin yksittäisiin omaisuuseriin, esimerkiksi liikearvoon. Arvonalentumisten peruutukset
kirjataan sijoituksen kirjanpitoarvon oikaisuiksi siihen määrään asti kuin osakkuusyrityksestä kerrytettävissä oleva
rahamäärä kasvaa. Konsernin johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
**
IAS 31 (muutos) Osuudet yhteisyrityksissä (ja siihen liittyvät muutokset IAS 32:een ja IFRS 7:ään). Jos sijoitusta
yhteisyritykseen käsitellään kirjanpidossa IAS 39:n mukaisesti, siitä vaaditaan esitettäväksi vain osa IAS 31:n
edellyttämistä tiedoista IAS 32:n ja IFRS 7:n edellyttämien tietojen lisäksi. Konserni ei tule supistamaan konsernin
tilinpäätöksessä esitettäviä liitetietoja muutosten sallimalla tavalla, vaan jatkaa nykyistä esittämistapaa. **
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IAS 36 (muutos) Omaisuuserien arvon alentuminen. Jos käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla
on laskettu diskontattujen rahavirtojen perusteella, tilinpäätöksessä esitetään samat tiedot kuin käyttöarvolaskelmia
käytettäessä. Standardin muutos tulee lisäämään arvonalentumistestauksesta liitetiedoissa annettavia tietoja. **
IAS 38 (muutos) Aineettomat hyödykkeet. Ennakkomaksu saadaan merkitä taseeseen vain silloin, kun maksu on
suoritettu ennen kuin tavaroihin on saatu oikeus tai palvelut on vastaanotettu. Tämä tarkoittaa sitä, että
postimyyntiluetteloista johtuva kulu kirjataan silloin, kun luettelot ovat konsernin käytettävissä, eikä vasta silloin, kun
luettelot toimitetaan asiakkaille. Konsernin johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen. **
IAS 38 (muutos) Aineettomat hyödykkeet. Muutoksella poistetaan sanamuoto, jonka mukaan menetelmä, joka
johtaa tasapoistoja pienempään poistoon, on perusteltu ”vain harvoin jos koskaan”. Konsernin johto arvioi, että
muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 39 (muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. Muutokset muun muassa selventävät
johdannaisten luokittelua suojauslaskennan muutostilanteissa, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien
instrumenttien määritelmää sekä edellyttävät tarkistetun efektiivisen koron käyttöä vieraan pääoman ehtoisen
instrumentin uuden kirjanpitoarvon määrittämiseen, kun käyvän arvon suojauslaskenta lopetetaan. Konsernin johto
arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 40 (muutos) Sijoituskiinteistöt (ja siitä johtuvat muutokset IAS 16:een). Kiinteistö, jota parhaillaan rakennetaan
tai kunnostetaan käytettäväksi sijoituskiinteistönä tulevaisuudessa, kuuluu IAS 40:n soveltamisalaan. Näin ollen
tällainen kiinteistö arvostetaan käypään arvoon, jos sovelletaan käyvän arvon mallia. Jos rakenteilla olevan
sijoituskiinteistön käypä arvo ei kuitenkaan ole luotettavasti määritettävissä, kiinteistö arvostetaan hankintamenoon,
kunnes rakennustyö valmistuu tai käyvän arvon luotettava määrittäminen tulee mahdolliseksi. Konsernin johto
arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 41 (muutos) Maatalous. Muutetun standardin mukaan diskontattuihin rahavirtoihin perustuvissa käypää arvoa
koskevissa laskelmissa on käytettävä markkinoilla määräytyvää diskonttauskorkoa, ja standardista poistetaan
kielto, jonka mukaan biologista muuttumista ei saanut ottaa huomioon käypää arvoa laskettaessa. Konsernin johto
arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
Seuraavilla vuonna 2009 voimaan tulevilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei tule olemaan vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen*:
IFRS 1 (muutos), Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27 (muutos), Konsernitilinpäätös ja
erillistilinpäätös.
IFRS-tilinpäätöksen
ensilaatijat
saavat
muutetun
standardin
mukaan
käyttää
erillistilinpäätöksissään joko käypää arvoa tai aiemman tilinpäätöskäytännön mukaista kirjanpitoarvoa
oletushankintamenona määritellessään tytäryrityksiin, yhteisessä määräysvallassa oleviin yksikköihin ja
osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten alkuperäistä hankintamenoa. Muutoksen seurauksena IAS 27:stä myös
poistetaan ”hankintamenoon perustuvan kirjaamisen” määritelmä ja siihen lisätään vaatimus osinkojen
esittämisestä tuottoina sijoittajayrityksen erillistilinpäätöksessä. Standardin muutoksella ei ole vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.**
Konserni ottaa käyttöön vuonna 2010 seuraavat IASB:n julkistamat standardit ja tulkinnan:
IFRS
3
(Uudistettu),
Liiketoimintojen
yhdistäminen.
Uudistettu
standardi
edellyttää
edelleen
hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla.
Esimerkiksi kaikki yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja
eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo voidaan
laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun
liikearvon. Kaikki transaktiomenot kirjataan kuluksi. Konsernin johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 27 (Uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien
vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta ei siirry. Näin ollen
vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen.
Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä
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osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.
Konsernin johto on selvittämässä standardin muutoksen vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IAS 39 (Muutos), Financial instruments: Recognition and measurement – Eligible Hedged Items. Sen mukaan
inflaatiota ei voida erikseen määrittää suojattavaksi komponentiksi kiinteäkorkoisessa velassa. Lisäksi silloin, kun
optioihin sovelletaan suojauslaskentaa, ei option aika-arvoa voida enää sisällyttää suojaussuhteeseen. Tällä
standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IFRS 5 (muutos) Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot (ja siihen liittyvä muutos IFRS
1:een ”Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto”). Muutos kuuluu IASB:n toukokuussa 2008 julkaisemiin
vuosittaisiin parannuksiin. Siinä selvennetään, että jos osittaista luovutusta koskeva suunnitelma johtaa
määräysvallan menettämiseen, tytäryrityksen kaikki varat ja velat luokitellaan myytävänä oleviksi, ja lopetetun
toiminnon määritelmän mukaisten kriteerien täyttyessä esitetään asiaankuuluvat tiedot. Tästä aiheutuu IFRS 1:een
muutos, jonka mukaan näitä muutoksia sovelletaan IFRS-standardeihin siirtymispäivästä alkaen. Konsernin johto
on selvittämässä standardin muutoksen vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
IFRIC 17, Distributions of Non-cash Assets to Owners. Tulkinta selventää kuinka varojen jakaminen arvostetaan
tilanteessa, jossa yhtiö jakaa muuta varallisuutta kuin rahaa osinkoina omistajilleen. Konsernin johto on
selvittämässä standardin muutoksen vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. **
Seuraavilla vuonna 2010 voimaan tulevilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei tule olemaan vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen*:
IFRIC 12, Service Concession Arrangements. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu
julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai infrastruktuurin ylläpitoon.**
* Ne standardien ja tulkintojen nimet, joista ei ole olemassa virallista käännöstä, esitetään englanninkielisinä.
** Kyseistä standardia/tulkintaa ei vielä ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
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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 suunnittelee ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä tietoliikenneverkkoihin sekä auto- ja
teollisuussovelluksiin.
Vuosien 2006-2008 aikana toteutettujen järjestelyjen jälkeen jäljellä on yksi piirilevytehdas, joka muodostaa
yhden liiketoimintasegmentin. Tästä johtuen erillisiä segmenttitietoja ei esitetä.
Maantieteelliset segmentit
Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat esitetään varojen
sijainnin mukaan.

Liikevaihto markkina-alueittain
1 000 euroa

2008

2007

Suomi
Kiina
Ruotsi
Saksa
Muut maat

11 589
1 767
1 505
3 617
2 204

14 661
1 592
1 331
4 612
3 746

Yhteensä

20 682

25 942

2008

2007

Suomi
Thaimaa
Singapore
Muut maat

19 167
0
15 383
202

50 968
17 761
0
243

Yhteensä

34 752

68 972

Investoinnit

2008

2007

Suomi
Thaimaa

1 215
228

329
219

Yhteensä

1 443

548

Varat
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2.

3.

2008

2007

306
412
531
367

223
15
0
0

Yhteensä

1 616

238

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
Aineiden ja tarvikkeiden ostot
Varastojen muutos

6 721
308

9 765
-72

Yhteensä

7 029

9 693

106

150

Yhteensä

7 135

9 843

1 000 euroa

2008

2007

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

5 505
-154
235
632

7 862
-250
543
936

Yhteensä

6 218

9 091

Henkilöstö keskimäärin
Piirilevyt
Konsernihallinto

125
15

157
24

Yhteensä

140

169

Henkilöstö keskimäärin
Eurooppa

140

169

Yhteensä

140

169

Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot sijoituskiinteistöstä
Myyntivoitot
Henkilöstökulujen edelleenveloitus
Muut tuotot

Ulkopuolisilta ostetut palvelut

4.
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5.

Työsuhde-etuudet

Konsernilla on pitkäaikainen työsuhde-etuusjärjestelmää, joka kattaa koko henkilöstön Suomessa. Järjestelmä on
niinsanottu palveluvuosilisäjärjestelmä, jonka mukaisesti henkilöstö saa tietyn suuruisen palkkion oltuaan Aspocompin
palveluksessa järjestelmässä määritellyn ajan.

6.

1 000 euroa

2008

2007

Kirjattu tuloslaskelmaan
Palveluvuosilisäjärjestelmä Suomessa
Palveluvuosilisäjärjestelmä Thaimaassa

-154
0

-367
-161

Yhteensä

-154

-528

Kirjattu velaksi taseeseen
Palveluvuosilisäjärjestelmä Suomessa
Palveluvuosilisäjärjestelmä Thaimaassa

176
0

329
0

Yhteensä

176

329

1 000 euroa

2008

2007

Vuokrakulut
Sijoituskiinteistöjen hoitokulut
Korjaus- ja ylläpitokulut
Energiakulut
Veden kulutus ja vedenkäsittelykemikaalit
Muut kuluerät

927
35
584
492
145
2 962

988
24
1 910
457
180
3 784

Liiketoiminnan muut kulut

Aspocomp S.A.S. korvaus

0

10 824

Yhteensä

5 145

18 167

Tilintarkastajan palkkiot

2008

2007

155

69

0
17
16

0
27
73

1. Tilintarkastus
2. Tilintarkastuslain 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut
toimeksiannot (todistukset ja lausunnot)
3 Veroneuvonta
4. Muut palvelut
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7.

Tutkimus- ja tuotekehityskulut

Aspocomp myi 8.11.2007 allekirjoitetulla sopimuksella Kiinan ja Intian tytäryhtiöiden osakeomistuksien ja
Salon tehtaan laitteiden lisäksi kyseisiin toimintoihin liittyvän teknologiansa ja tutkimus- ja
tuotekehitystoimintansa.Oulun tehtaan teknologisen kyvykkyyden ylläpitoon liittyvät kulut sisältyvät
erittelemättöminä tehtaiden yleiskuluihin ja osaksi tuotannon ja tekniikan yleiskuluja. Näiden kulujen
määrän ei ole katsottu olevan olennainen.
8.

Rahoitustuotot- ja kulut
1 000 euroa

2008

2007

Rahoitustuotot
Osinkotuotot
Velkajärjestelyn vaikutukset
Korkotuotot

54
0
247

27
2 000
563

Rahoitustuotot yhteensä

301

2 590

Rahoituskulut
Valuuttakurssitappiot
Korkokulut pankkilainoista ja lyhytaikaisista limiiteistä
Korkokulut rahoitusleasing-sopimuksista

0
2 114
64

421
6 337
37

Rahoituskulut yhteensä

2 178

6 795

-1 878

-4 205

Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä

9.

Tuloverot
1 000 euroa

2008

2007

Tilikauden verot
Tilikauden tuloverot
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta
Yhtiöverohyvityssaamisen arvonalennus
Tilikauden verot yhteensä

0
-145
0
-145

0
0
-2 200
-2 200

Tuloverot yhteensä

-145

-2 200

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (26 prosenttia vuonna 2008 ja 26 prosenttia
vuonna 2007) laskettujen verojen täsmäytyslaskelma:

Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista
Verot laskettuna kotimaan verokannalla 26% (26% v. 2007 )
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat
Laskennallisen verosaamisen kirjaamatta jättäminen v. 2007
tuloksesta
Laskennallisen verosaamisen kirjaamatta jättäminen v. 2008
tuloksesta
Yhtiöverohyvityssaamisen arvonalennus

-2 353

-16 549

612
8

4 303
6

0

-4 309

-620
0

0
-2 200
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Verot aiemmilta tilikausilta

-145

0

Tuloverot yhteensä

-145

-2 200

Laskennalliset
verosaamiset
Kirjattu
tuloslaskelmaan

31.12.2007
Vahvistetut tappiot
Työsuhde-etuudet
Väliaikaiset erot
Yhteensä

0
0
0
0

31.12.2006
Vahvistetut tappiot
Työsuhde-etuudet
Väliaikaiset erot
Yhteensä

200
0
908
1 108

Myytyihin
toimintoihin
liittyvät

0
0
0
0
Kirjattu
tuloslaskelmaan
200
0
0
200

31.12.2008
0
0
0
0

0
0
0
0

Myytyihin
toimintoihin
liittyvät

31.12.2007

0
0
908
908

0
0
0
0

Tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. Vahvistettujen tappioiden yhteenlaskettu määrä on 96 285
tuhatta euroa. Tappiot vanhenevat vuosina 2012-2017. Vuoden 2007 tappiot olivat 30 541 tuhatta euroa.
Ulkomaisilla tytäryhtiöillä ei ole olennaisia jakokelpoisia varoja.
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10. Lopetetut toiminnot
Aspocomp allekirjoitti 16.10.2008 sopimukset, joilla se vähensi osakeomistuksensa tytäryhtiössään Aspocomp
(Thailand) Co., Ltd:ssä noin kuuteen prosenttiin. Yhtiön enemmistöomistajiksi tulivat Aspocompin nykyisen JVpartnerin, Saha Pathana Inter-Holding Plc:n, lähipiiriin kuuluvat yksityishenkilöt. Tässä yhteydessä Aspocomp
Group Oyj antoi Aspocomp (Thailand) Co., Ltd:lle 48 miljoonan Bahtin lainan, jolla tämä lyhensi lainaansa Bangkok
Bankille. Tämän järjestelyn seurauksena Bangkok Bank vapautti Aspocomp Group Oyj:n 212 miljoonan Bahtin
takausvastuusta.
Vertailuvuoden lopetetuissa toiminnoissa on lisäksi esitetty vuoden 2007 aikana lopetetut toiminnot (Kiinan ja Intian
tytäryhtiöt, Salon tehdas sekä konsernin keskitetyt toiminnot konsernin yleishallintoa lukuunottamatta).
1 000 euroa

2008

2007

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liikevoitto/-tappio

14 003
-294
7 414
-7 586
-2 599
-1 324
-4 913
4 700

65 446
-6 172
2 900
-38 228
-19 606
-23 571
-22 858
-42 089

Rahoitustuotot ja –kulut

-1 861

-1 684

Voitto/tappio ennen veroja
Verot
Voitto/tappio verojen jälkeen

2 839
0
2 839

-43 773
-288
-44 061

Voitto/tappio liiketoiminnan luovutuksesta ennen veroja
Verot
Voitto/tappio liiketoiminnan luovutuksesta verojen jälkeen

2 839
0
2 839

-5 630
0
-5 630

Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

2 839

-49 691

0,06

-1,05

Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista

Muihin liiketoiminnan kuluihin sisältyy lainasaamisen
arvonalennus 889 tuhatta euroa, mikä liittyy vuonna 2006
myydyn moduliliiketoiminnan kauppahintaan. Liitteessä 34
on luottoriskeissä kerrottu asiasta enemmän.
Myytyjen toimintojen rahavirrat
Liiketoiminnan rahavirrat
Investointien rahavirrat
Rahoituksen rahavirrat
Rahavirrat yhteensä

115
-301
0
-186

Liiketoiminnan myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet

69
8 097
0
0
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Saamiset
Vaihto-omaisuus
Rahavarat
Korolliset velat
Ostovelat ja muut velat
Muuntoero
Varat ja velat yhteensä

3 935
2 288
56
14 700
5 548
-206
-6 009

Vastikkeen kokonaismäärä
Luovutetun yksikön rahavarat
Rahavirta vaikutus

11.

0
56
-56

Aineettomat hyödykkeet

1 000 euroa
Hankintahinta 1.1.2008
Lisäykset 1.1.-31.12.2008
Vähennykset 1.1.-31.12.2008
Siirrot erien välillä
Muuntoerot
Hankintahinta 31.12.2008

Aineettomat
oikeudet

Liikearvo

Muut aineettomat
hyödykkeet

Yhteensä

2 039
14
-1 843
0
0
211

9 357
0
-6 357
0
0
3 000

2 150
0
0
-2 135
0
15

13 547
14
-8 200
-2 135
0
3 226

Kertyneet poistot 1.1.2008
Vähennysten ja siirtojen kertyneet
poistot
Tilikauden poisto
Arvonalentuminen
Muuntoerot
Kertyneet poistot 31.12.2008
Kirjanpitoarvo 31.12.2008

1 833

6 357

1931

10 122

-1 699
55
0
0
189
22

-6 357
0
0
0
0
3 000

-1931
0
0
0
0
15

-9 987
55
0
0
189
3 037

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

3 795
40
-1 778
0
-18
2 039

6 824
20 485
-17 952
0
0
9 357

2 107
43
0
0
0
2 150

12 726
20 568
-19 730
0
-18
13 547

3 218

3 279

1 738

8 235

-1 648
271
0
-7
1 833
206

0
0
3 078
0
6 357
3 000

-3 186
543
2 837
0
1 931
219

-4 834
814
5 915
-7
10 122
3 425

Kertyneet poistot 1.1.2007
Vähennysten ja siirtojen kertyneet
poistot
Tilikauden poisto
Arvonalentuminen
Muuntoerot
Kertyneet poistot 31.12.2007
Kirjanpitoarvo 31.12.2007

Liikearvon arvonalentumistestauksen periaatteet esitetään liitetiedossa 31.
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12.

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

1 000 euroa
Hankintahinta 1.1.2008
Lisäykset 1.1.-31.12.2008
Vähennykset 1.1.-31.12.2008
Siirrot erien välillä
Muuntoerot
Hankintahinta 31.12.2008
Kertyneet poistot 1.1.2008
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalentuminen
Muuntoerot
Kertyneet poistot
31.12.2008
Kirjanpitoarvo 31.12.2008

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Ennakkomaksut
ja
keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

Maa-alueet

Rakennukset

Koneet ja
kalusto

1 151
0
-1 151
0
0
0

31 445
0
-31 445
0
0
0

78 972
607
-75 076
2 135
0
6 637

93
0
-93
0
0
0

1 227
647
-1 227
0
0
647

112 888
1 254
-108 993
2 135
0
7 284

0
0
0
0
0
0

24 335
0
-24 741
406
0
0

68 198
0
-65 597
1 221
0
0

80
0
-85
4
0
0

0
0
0
0
0
0

92 613
0
-90 422
1 631
0
0

0
0

0
0

3 822
2 815

0
0

0
647

3 822
3 462

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

1 022
0
-64
0
193
1 151

41 428
0
-8769
0
-1214
31 445

217 550
1 945
-141 199
2 515
-1 840
78 972

2 360
0
-2 238
0
-29
93

9 695
1 654
-7 477
-2 515
-130
1 227

272 056
3 599
-159 747
0
-3 020
112 888

Kertyneet poistot 1.1.2007
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalentuminen
Muuntoerot
Kertyneet poistot 31.12.2007
Kirjanpitoarvo 31.12.2007

0
0
0
0
0
0
0
1 151

20 448
0
-1 614
1 343
4 222
-64
24 335
7 110

155 125
0
-97 581
11 854
0
-1 201
68 198
10 774

1 525
0
-1 504
140
0
-81
80
12

0
0
0
0
0
0
0
1 227

177 098
0
-100 698
13 337
4 222
-1 345
92 613
20 274
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13.

Rahoitusleasing-sopimukset
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla
hankittua omaisuutta seuraavasti:

1 000 euroa

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Hankintahinta 1.1.2008
Lisäykset
Vähennykset
Hankintahinta 31.12.2008

21 075
0
-21 075
0

10 298
0
-8 854
1 444

31 373
0
-29 929
1 444

Kertyneet poistot 1.1.2008
Vähennysten kertyneet poistot
Arvonalennus
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.2008
Kirjanpitoarvo 31.12.2008

14 725
-14 725
0
0
0
0

133
0
0
398
531
913

14 858
-14 725
0
398
531
913

Hankintahinta 1.1.2007
Lisäykset
Vähennykset
Hankintahinta 31.12.2007

21 075
0
0
21 075

14 181
0
-3 883
10 298

35 256
0
-3 883
31 373

Kertyneet poistot 1.1.2007
Vähennysten kertyneet poistot
Arvonalennus
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.2007
Kirjanpitoarvo 31.12.2007

9 490
0
4 222
1 014
14 725
6 350

7 803
0
0
1 184
8 987
1 311

17 293
0
4 222
2 198
23 712
7 661

1 000 euroa
14.

Yhteensä

Osakkuusyhtiöt
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalennukset
Osuus tappioista
Hankintameno 31.12.

2008

2007

16 852
0
0
- 227
-794
15 831

230
16 852
0
0
-230
16 852

Kotipaikka

Varat

Velat

Liikevaihto

Tilikauden
tulos

Hong Kong

83 545

23 455

32 295

-3 470

Konsernin
omistusosuus

2008
Meadville Aspocomp (BVI)
Holdings Ltd.

45

20 %

2007
Meadville Aspocomp (BVI)
Holdings Ltd.

Hong Kong

76 994

20 612

7 455

-1 255

20 %

Osapuolet ovat 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%:n
vuotuisella korolla option toteuttamiseen saakka. Sovittu minimihinta on Aspocompin 20 prosentin osuuden alkuperäinen arvo
yhteisyrityksessä.
Osakkuusyritysosakkeisiin sisältyvästä liikearvosta on tilikaudella tehty arvonalennus 225 tuhatta euroa yhtiön tulevien kassavirtojen
ennusteen heikentymisen johdosta. Arvonalennuskirjauksen jälkeen osakkeiden arvo konsernitaseessa vastaa sovittua minimihintaa
mukaanlukien kertynyt korko 31.12.2008 saakka.

1 000 euroa
15.

Sijoituskiinteistöt
Hankintahinta 1.1.2008
Vähennykset
Hankintahinta 31.12.2008
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Sijoituskiinteistöt
Maa-alueet
Rakennukset
Yhteensä

2008

2007

7 247
-7 247
0

7 247
0
7 247

4 369
406

3 880
489

-4 775

0

0
0

4 369
2 878

2008
0
0
0

2007
280
2 598
2 878

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä olivat tilikauden aikana 306 tuhatta euroa. Merkittäviä ylläpito- tai muita kustannuksia ei
ollut edellä mainittuna ajanjaksona.

1 000 euroa
16.

2008

2007

44
44

57
57

57
-13
44

254
-197
57

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevien rahoitusvarojen jaottelu
Listaamattomat yhtiöt
Yhteensä
Tilikauden alussa
Vähennys
Tilikauden lopussa
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1 000 euroa
17.

2008

2007

Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet ja tavarat
Muu vaihto-omaisuus

1 162
243
684
0

2 668
1 526
2 454
0

Yhteensä

2 089

6 648

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuudesta ei ole tehty arvonalennuskirjauksia vuonna 2008. Vuoden 2007 arvonalennukset vaihto-omaisuudesta
olivat 2,1 miljoonaa euroa.
18.

Myynti- ja muut saamiset
2008

2007

Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset

4 568
874
592
0

7 979
1 400
908
178

Yhteensä

6 034

10 466

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioksi kirjatut erät
2 008

Luottotappioiksi
kirjattu

Netto
2008

2 007

Luottotappioiksi
kirjattu

Netto
2007

3 771

3 771

5 429

5429

584
116
50
107
4 627

584
116
50
48
4 568

1 521
361
123
683
8 117

-138
-138

1521
361
123
545
7979

1.000 euroa

2 008

2 007

EURO
USD
THB
CNY
Yhteensä

4556
12
0
0
4 568

6820
928
231
0
7 979

1 000 euroa
Erääntymättömät
Erääntyneet
Alle 30 päivää
30-60 päivää
61-90 päivää
Yli 90 päivää
Yhteensä

-59
-59

Myyntisaamiset jakautuvat
valuutoittain seuraavasti:

Muut saamiset ja siirtosaamiset koostuvat normaaleista liiketoimintaan liittyvistä saamisista, joista mikään ei ole
yksinään merkittävä. Vuoden 2008 aikana konserni kirjasi luottotappioita 59 tuhatta euroa.
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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.
19.

Rahavarat
1000 euroa
Käteinen raha ja pankkitilit

2 008

2 007

4 255

8 373

Yhteensä

4 255

8 373

Rahavarojen efektiiviset korkotuottoprosentit vaihtelivat tilikauden aikana 0,5 prosentista 1,29 prosenttiin (0,5
prosentista 3,67 prosenttiin vuonna 2007). Rahavarat Suomessa olivat tilinpäätöshetkellä 4 036 tuhatta euroa ja
muissa maissa 219 tuhatta euroa. Rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä pääasiassa pankkitileillä.
Rahoitusvarojen käyvät arvot
1000 euroa

Myytävissä olevat sijoitukset
Lyhyaikaiset lainat ja muut
saamiset
Rahavarat

20.

Kirjanpitoarvo
2 008

Käypä
arvo
2 008

Kirjanpitoarvo
2 007

Käypä
arvo
2007

44

44

2 935

2 935

5 442
4 255

5 442
4 255

9 379
8 373

9 379
8 373

Omaa pääomaa koskevat
liitetiedot
1000 euroa

Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Käyttörahasto

Omat
osakkeet

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

Yhteensä

31.12.2006
Muuntoerot
Osakeanti
31.12.2007

20 082

20 082

27 918

45 989

-758

1 868

95 099

29 823
49 905

20 082

27 918

45 989

-758

22 016
23 885

22 016
117 116

31.12.2007
Muuntoerot
Osakeanti
31.12.2008

49 905

20 082

27 918

45 989

-758

23 885

117 116

23 885

0
117 116

49 905

20 082

27 918

45 989

-758

Osakkeiden enimmäismäärä on 49 905 130 osaketta (49 905 130 osaketta) joista 200 000 kappaletta oli emoyhtiön
hallussa.
Aspocomp Group Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden enimmäismäärä on 24 098 462 kappaletta (24 098 462 kappaletta
vuonna 2007). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Enimmäisosakepääoma on 24 098 462 euroa (24 098 462 euroa vuonna
2007). Kaikki liikkeeseen lasketut 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.
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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.
Omat osakkeet
Omat osakkeet -rahasto sisältää emoyhtiön omistamat omat osakkeet arvostettuna hankintahintaan. Omien osakkeiden
lukumäärä 31.12.2008 oli 200 000 kappaletta (200 000 kappaletta vuonna 2007).
Osingonjako
Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa vuodelta 2008 (0,0 euroa vuonna 2007).

1 000 euroa
21.

2008

2007

Pankkilainat
Vaihtovelkakirjalaina
Rahoitusleasing-sopimukset
Velkajärjestelyn vaikutukset

14 402
9 110
568
-1 600

10 416
8 785
13 466
-2 000

Yhteensä

22 480

30 667

Rahoitusvelat
Pitkäaikaiset velat

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. Laina laskettiin liikkeeseen 1.12.2006.
Alkuperäisten ehtojen mukaan lainalle maksetaan 5,75 prosentin kiinteää vuotuista korkoa puolivuosittain ja
sen eräpäivä on 1.12.2011. Osakkeen vaihtokurssi (merkintähinta) on 2,1407 euroa. Osakkeiden
merkintäaika (lainan vaihtoaika) alkoi 1.2.2007 ja päättyy 31.10.2011. Merkitty määrä oikeuttaa enintään 4
811 510 Aspocomp Group Oyj:n uuden osakkeen merkintään.
Maaliskuussa 2008 I/2006 debentuurilainan haltijoiden velkojainkokous päätti lainan ehtojen muuttamisesta
siten, että lainan korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2011. Lisäksi on sovittu, että 96,80
prosenttia lainan pääomasta edustavien velkojien kanssa lainan ehtojen muuttamisesta siten, että lainan
pääoma ja sille kertyvä korko erääntyy maksettavaksi yhtenä eränä 1.12.2013. Mikäli yhtiö joutuu
yristyssaneeraus menettelyyn yhtiön hallitus antaa enintään 20.000.000 optio-oikeutta muutossopimuksen
allekirjoittaneille debentuurilainan haltijoille. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on
0,00001 euroa osakkeelta. Debentuurilainan yhteydessä liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien
merkintäaikaa jouduttiin myös pidentäämään 31.10.2013 asti.
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. Laina
on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä.
Vaihtovelkakirjalainan efektiivinen korkokanta on 11,1 %.
Vuonna 2007 toteutetussa velkajärjestelyssä kotimaisten lainojen osalta korkoprosentiksi sovittiin 2,5%.
Kun käypänä korkokantana käytetään yleistä korkokantaa 5,5% johti tämä noin 2 miljoonaa euroa
alhaisempaan lainojen laskennalliseen nykyarvoon. Käyvän ja sovitun koron välinen ero kirjataan
korkokuluna laina-ajalle.
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Pankkilainat sekä vaihtovelkakirjalaina ovat kiinteäkorkoisia. Rahoitusleasing-lainat ovat vaihtuvakorkoisia.
Rahoitusleasing-lainojen erääntymisajat on kerrottu liitetiedossa 27.
Lyhytaikaiset velat
1000 euroa

2008
0
367

2007
16 353
346

367

16 699

Vuotta pidemmän ajan ja enintään kahden vuoden kuluttua
Kahta vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua

2008
568
21 912
0

2007
346
675
29 646

Yhteensä

22 480

30 667

Pankkilainat
Rahoitusleasing-sopimukset
Yhteensä

Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat:

Vuonna 2007 allekirjoitetun lainojen uudelleenjärjestelysopimuksen mukaan pankkilainat ja niiden sopimuksen
voimaantulon jälkeen kertyneet korot erääntyvät maksettavaksi yhdellä kertaa siten, että ajankohta on sidottu
osakkkuusyritykseen liittyvän osto- ja myyntioption toteuttamishetkeen, aikaisintaan 2013. Optiosopimuksesta
on kerrottu tarkemmin liitetiedossa 14.

Korollisten velkojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot:
2008
11,10 %
5,50 %
5,25 %

2007
11,10 %
9,31 %
4,51 %

Euro
Baht

2008
22 480
0

2007
30 528
139

Yhteensä

22 480

30 667

Vaihtovelkakirjalaina
Pankkilainat
Rahoitusleasingsopimukset
Korolliset pitkäaikaiset velat jakaantuivat valuutoittain seuraavasti:

Korolliset lyhytaikaiset velat jakaantuivat valuutoittain seuraavasti:
2008

2007

Euro
Baht

367
0

347
16 352

Yhteensä

367

16 699

2008
0

2007
0

Konsernilla on nostamattomia lyhytaikaisia rahoituslimiittejä seuraavasti:
Erääntyvät yhden vuoden kuluessa
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22.

Osakeperusteiset maksut
Optiopohjaiset kannustinjärjestelmät
Vuoden 2006 optio-ohjelma

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 tytäryhtiön 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 optiooikeuksilla 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 on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörsissä huhtikuussa 2008 eli 0,10 euroa.
Optio-ohjelma on ehdollinen ja sen perusteena olevat keskeiset tekijät ja ehdot on esitetty alla olevassa taulukossa:

Liikkeellelaskuvuosi
2006
2006
2006

Optiooikeuksien
määrä
310 000
310 000
310 000

Ohjelmaan
kuuluvien
henkilöiden
lukumäärä
10
10
10

Optioiden
laji
2006A
2006B
2006C

Ensimmäinen
ansaintapäivä
1.5.2008
1.5.2009
1.5.2010

Viimeinen
ansaintapäivä
31.5.2010
31.5.2011
31.5.2012

Merkintähinta/
osake, euroa
2,47
0,84
0,10

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 optiooikeuksilla 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.
Kannustusjärjestelmiin 2006 liittyy osakeomistusohjelma. Optio-ohjelmaan kuuluvia avainhenkilöitä velvoitetaan
hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla realisoidusta 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 BlackScholes -hinnoittelumallilla. Optioista ei ole jaksotettu kulua vuoden 2008 tilinpäätökseen. Tämänhetkisen käsityksen
mukaan tulostavoitteet eivät tule täyttymään.
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Black-Scholes -hinnoittelumallissa käytetyt muuttujat:

Myöntämispäivä
Myönnettyjen optioiden määrä, euroa

2006A
10.4.2006
310 000

2006B
10.4.2006
310 000

2006C
10.4.2006
310 000

Osakehinta myöntämishetkellä, euroa

3,43

3,43

3,43

Merkintähinta, euroa

2,47

0,84

Aikavälin 1.1.-30.4.2008
keskikurssi

26 %
3 v 151 pv
3,33 %
0,3
0,69

28 %
4 v 151 pv
3,44 %
0,6
0,89

31 %
5 v 151 pv
3,59 %
0,9
1,1

Odotettavissa oleva volatiliteetti
Odotettu optioiden voimassaoloaika
Riskitön korko
Odotettavissa olevat osingot, euroa
Käypä arvo myöntämispäivänä, euroa
Vuoden 2008 optio-ohjelmat

Debentuurilainan 2013 muutossopimuksen mukaan hallitus antaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.5.2007 antaman
valuutuksen perusteella enintään 20.000.000 uutta optio-oikeutta vastikkeena Debentuurilainan ehtojen muutokselle
niiden Debentuurilainan I/2006 haltijoiden merkittäväksi, jotka ovat allekirjoittaneet tai allekirjoittavat hallituksen
määräämään päivämäärään mennessä 2013 Muutossopimuksen. Option haltijat voivat merkitä osakkeita optiooikeuksilla kuitenkin ainoastaan mikäli yhtiö joutuu Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, muutoksineen)
mukaiseen yrityssaneerausmenettelyyn, ja Debentuurilainan nojalla maksamatta olevan pääoman määrää
alennetaan kyseisessä saneerausmenettelyssä.
Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,00001 euroa osakkeelta. Kunkin Optionhaltijan
maksettavaksi tuleva osakkeiden kokonaismerkintähinta pyöristetään ylöspäin lähimpään 10 senttiin.
Merkintähinnan määrittelyssä on otettu huomioon optio-oikeuksien liikkeeseen laskun sidonnaisuus 2013
Muutossopimukseen sekä 2013 Muutossopimuksen tärkeys Yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet antaa optio-oikeuksia Aspocomp Group Oyj:n nykyiselle tai tulevalle
toimitusjohtajalle.
Annettavien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.520.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 5.520.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta. Nyt liikkeeseen
laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 10,0 prosenttia
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä
annetaan uusia osakkeita.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Aspocomp Group Oyj:n osakkeen vallitsevaan
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2008, mikä on 0,10 euroa. Osakkeen
merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2010 - 30.4.2014, optiooikeuksilla 2008B 1.4.2011 - 30.4.2014, optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2012 - 30.4.2014 ja optio-oikeuksilla 2008D
1.4.2013 - 30.4.2014.
Toimitusjohtajalla on kuitenkin oikeus merkitä osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla 30 päivän ajan siitä päivästä, kun
yhtiö on vastaanottanut häneltä optio-oikeuksia koskevan vastaanottovahvistuksen. Merkityt osakkeet ovat kuitenkin
vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa vasta, kun osakemerkinnän aika osakemerkintään käytetyillä optio-oikeuksilla
olisi alkanut. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päättyy ennen varsinaisen osakemerkintäajan alkamista, merkityt
osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun kuusi kuukautta on kulunut toimisuhteen päättymisestä.
Tilikauden aikana hallitus ei myöntänyt toimitusjohtajalle edellä mainittuja optioita, eikä niistä siksi ole tehty
kulukirjausta.

52

1 000 euroa
23.

2008

2007

Ostovelat
Siirtovelat

708
5 249

6 236
8 388

Yhteensä

5 957

14 624

Henkilöstökulut
Lainojen korkojaksotukset
Sulkemiskuluvaraus
Salon tehtaan alasajokulut
Muut erät

1 183
1 106
2 230
0
730

3 621
51
2 177
986
1 553

Yhteensä
Palvelusvuosilisäjärjestelmästä kerrotaan
enemmän liitetiedossa 5.

5 249

8 388

2008
135
176

2007
1 216
329

311

1 544

Ostovelat ja muut velat

Siirtovelkojen olennaiset erät:

24.

Varaukset
Pitkäaikaiset varaukset
Uudelleenjärjestelykustannukset
Palveluvuosilisäjärjestelmät
Yhteensä

Uudelleenjärjestelykustannukset
Kustannukset 31.12.2007
Varausten lisäykset
Käyttämättömien varausten peruutukset
31.12.2008

Palveluvuosilisäjärjestelmä

1 216
0
-1 081

329
0
-154

135

176

Uudelleenjärjestelykustannukset koostuvat myytyihin ja suljettuihin tehtaisiin liittyvistä työttömyyseläkekustannuksista.
Palveluvuosilisäjärjestelmästä kerrotaan enemmän liitteessä 5.
Aspocomp Group Oyj on tilikauden aikana muuttunut pientyönantajaksi, minkä johdosta konsernin omavastuuosuus
pieneni. Varauksen purku on esitetty eläkekulujen oikaisuna.
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1 000 euroa
25.

2008

2007

23
-85
0
-62

60
-100
-149
-189

Valuuttakurssivoitot- ja tappiot
Tuloslaskelmaan kirjatut valuttakurssivoitot ja -tappiot on selvitetty alla olevassa taulukossa:

Liikevaihto
Aineiden ja tarvikkeiden ostot
Rahoitustuotot ja –kulut
Yhteensä
26.

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tai
tappio kauden aikana ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
1 000 euroa
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tulos

Ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana
Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista (euroa/osake)
Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista (euroa/osake)

2008

2007

71

-65 265

49 705

44 032

-0,06
0,06

-0,43
-1,05

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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1 000 euroa
27.

2008

2007

871

858

413
611
0
1 024

6 930
1 021
6 721
14 672

Rahoitusleasing-sopimusten tulevaisuudessa maksettavat korot
Rahoitusleasing-sopimusten nykyarvo

-88
936

-1 157
13 515

Rahoitusleasing-sopimusten nykyarvon erääntymisajat
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
Viiden vuoden jälkeen
Yhteensä

367
568
0
936

6 867
1 074
5 574
13 515

Vakuudet ja vastuusitoumukset
Vuokrasopimukset
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Rahoitusleasing-sopimukset
Rahoitusleasing-sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
Viiden vuoden jälkeen
Yhteensä

Tilikaudella 2008 myytyyn Salon tehdaskiinteistöön liittynyt leasingvastuu on myynnin jälkeen muuttunut rahoitusvelaksi ja
se on esitetty osana pankkilainoja, joista on kerrottu tarkemmin liitetiedossa 21. Velkaa oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 5 444
tuhatta euroa.
Vastuut
Aspocomp-konsernilla on voimassa seuraavat vastuusitoumukset 31.12.2008
Pankki- ja muut takuut
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle: 100 000 euroa (400 000 euroa vuonna 2007)

Kiinnitykset
Osakkeita on pantattu pankkilainojen vakuudeksi 15,4 miljoonan euron arvosta. Lainat, joiden vakuutena osakkeet ovat ,
ovat nimellisarvoltaan 14 miljoonaa euroa.
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1 000 euroa
28.

2008

2007

3 009
794
225
-302
3 955
-726
145
-6 009
-1 081
-275
0

25 225
230
0
-1 533
12 423
-2 000
2 488
8 543
132
-481
-4 479

-264

40 548

Nettokäyttöpääoman muutos
Saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Osto- ja muiden velkojen muutos

497
2 270
-4 290

2 008
10 958
-6 801

Yhteensä

-1 522

6 165

Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Poistot ja arvonalentumiset
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta
Osakkuusyritysosakkeiden arvonalennus
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Velkajärjestelyn vaikutukset
Verot
Tytäryhtiöiden myyntivoitot ja tappiot
Varausten muutos
Myyntivoitot
Muut erät
Yhteensä

56

29.

Lähipiiritapahtumat
Konserniyritykset

Kotipaikka

Konsernin
omistusosuus-%

Emoyhtiön
omistusosuus-%

Aspocomp Group Oyj, emoyritys
Aspocomp Ab
Aspocomp GmbH
Aspocomp Oulu Oy
Aspocomp Technology Oy
Aspocomp Holding PTE
Aspocomp Trading Shanghai Co., Ltd.
Aspocomp Hong Kong Ltd

Suomi
Ruotsi
Saksa
Suomi
Suomi
Singapore
Kiina
Hong Kong

90,00
90,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Osakkuusyritykset
Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd.

Hong Kong

20,00

20,00

2008

2007

418
0

1 649
0

Yhteensä

418

1 649

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
Palkat ja palkkiot

558

570

39
5
0
0
4
5
21
20
0

98
56
2
3
49
89
52
53
32

Osakkuusyrityksen kanssa ei ole ollut liiketapahtumia
vuosina 2008 tai 2007.
Johdon työsuhde-etuudet
1000 euroa
Palkat
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

Hallituksen jäsenet
Tuomo Lähdesmäki
Aimo Eloholma
Roberto Lenzioni
Gustav Nyberg
Anssi Soila
Yoshiki Sasaki
Kari Vuorialho
Johan Hammaren
Tapio Hintikka
Toimitusjohtajan sijainen voi halutessaan siirtyä eläkkeelle 60-vuotiaana.

Yhtiön hallituksella ja johdolla on yhteensä 547 917 kpl yhtiön osakkeita ja optioita 30 000. Osakkeenomistus 1,1 %.
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1 000 euroa
30.

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 34. Tunnusluvuista seurataan
muun muassa omavaraisuus- ja velkaantumisastetta. Liiketoimintaan sitoutunut pääoma koostuu
nettokäyttöpääomasta ja käyttöomaisuudesta, jotka on rahoitettu omalla pääomalla ja nettovelalla.

2 008

2 007

Korolliset rahoitusvelat
Korolliset saamiset
Rahavarat
Nettovelat

22 847
0
-4 255
16 737

47 366
0
-8 373
38 047

Oma pääoma yhteensä

5 636

5 438

Omavaraisuusaste %
Nettovelkaantumisaste (gearing) %

16,2
329,8

7,8
724,2

Konserni on tilikausina 2007 ja 2008 täyttänyt lainojen uudelleenjärjestelysopimuksen mukaiset ehdot pääoman
pysyvyydelle.
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31.

Arvonalentumistestaus

Tytäryhtiöiden hankinnan kautta syntynyt liikearvo kohdistuu seuraavasti kassavirtaa tuottavalle yksikölle:
1 000 euroa
HDI-piirilevyjä valmistavat tehtaat

3 000

Aspocomp HDI-piirilevyjä valmistavat tehtaat -kassavirtaa tuottavaan yksikköön kuuluu Aspocomp Oulu Oy. Aspocomp
Oulu Oy:n pääasiallisia piirilevyteknologioita ovat HDI-piirilevyt, monikerrospiirilevyt aina 28 kerrokseen asti, Heat Sinkpiirilevyt sekä Teflon – tai keramiikkapohjaiset piirilevyt.

Arvonalentumistestauksessa yllä mainitun yksikön 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 prosenttia. 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 prosentin kasvutekijää kyseisissä yksiköissä. Käytetty kasvutekijä
ei ylitä kyseisten toimialojen pitkän aikajänteen toteutunutta kasvua.

Kassavirtaa tuottavien yksiköiden testauksessa käytetyt keskeiset muuttujat ovat seuraavat:
1.
2.

Budjetoitu liikevaihto – Määritetty perustuen aiempaan liikevaihtotasoon.
Budjetoitu liikevoitto – Määritetty perustuen aiempaan keskimääräiseen liikevoittotasoon. Liikevoiton ei
ennakoida ylittävän aiempaa liikevoittotasoa.

3.
Budjetoidut investoinnit – Määritetty perustuen aiempaan toteutuneeseen keskiarvoon, Oulun tehtaan HDIlinjan 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.

Osakkuusyhtiöt:

Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd

1 000 euroa
3 365

Osakkuusyritysosakkeisiin sisältyvästä liikearvosta on tilikaudella kirjattu arvonalentuminen 225 tuhatta euroa.
Arvonalentumisen perusteista on kerrottu tarkemmin liitetiedossa 14.
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31.

Arvonalentumistestaus (jatkuu)
Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit
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 tuottavan
yksikön kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat niiden kirjanpitoarvon.

32.

Johdannaissopimukset
Sähköjohdannaiset
Käypä arvo
Kohde-etuuden arvo

33.

31.12.2008

31.12.2007

0
0

45
223

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Ranskassa Evreuxin työtuomioistuimen antama päätös koskien Aspocomp S.A.S.:n entisten työntekijöiden kanteita.
Ranskassa Evreuxin työtuomioistuin on antanut tammikuussa 2009 päätöksen, jossa se velvoittaa Aspocomp Group
Oyj:n maksamaan sen ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n kolmelletoista entiselle työntekijälle korvausta
yhteensä noin 510 000 euroa korkoineen.

Tuomioistuimen päätös liittyy kahdenkymmenenyhden Aspocomp S.A.S.:n entisen työntekijän nostamiin kanteisiin
(Aspocompin pörssitiedote 18.2.2008). Näistä kahdestakymmenestäyhdestä kantajasta Aspocomp on tehnyt
erillissopimuksen kahden työntekijän kanssa ja kuuden osalta oikeus ei ottanut asiaa käsittelyyn. Maksettavaksi
määrätyillä korvauksilla ei ole tulosvaikutusta, koska yhtiö on tehnyt tilinpäätöksessä 2007 riittävän kuluvarauksen.
Aspocomp valittaa tuomiosta Ranskassa seuraavaan oikeusasteeseen.
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34.

Rahoitusriskien hallinta
Likviditeetti- ja rahoitusriski

Velkajärjestelysopimuksesta johtuen likviditeettiriskin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun tehtaan
tuottamaan kassavirtaan. Mikäli Aspocomp ei saa rahoitusta tytäryhtiöltään 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. Oulun yhtiön rahoitusleasingvelka 936
tuhatta euroa erääntyy 3-5 vuoden sisällä. Velkajärjestelyn kohteena olevat lainat, nimellisarvoltaan 14 402 tuhatta
euroa, ja niiden sopimuksen voimaantulon jälkeen kertyneet korot erääntyvät maksettavaksi yhdellä kertaa siten, että
ajankohta on sidottu osakkuusyritykseen liittyvän osto- ja myyntioption toteuttamishetkeen, aikaisintaan 2013.
Vaihdettava debentuurilainan, nimellisarvoltaan 10 300 tuhatta euroa, ehtoja on muutettu vuonna 2008 siten, että lainan
pääoma ja kertyneet korot erääntyvät pääosin vuonna 2013.
Korkoriski
Konsernin korkoriski on hallinnassa vuoteen 2013 saakka, sillä vuonna 2007 sovittiin kotimaisten lainojen nimelliseksi
korkokannaksi 2,5 % vuodessa. Korko lisätään lainapääomaan ja se erääntyy maksettavaksi vuonna 2013.

Valuuttariski
Konsernin tuotantotoimintaa harjoitetaan Suomessa. Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä Euroopassa, Hongkongissa ja
Singaporessa. Konsernin pääasiallisena valuuttana on euro. Ulkomaan rahanmääräisten saamisten ja velkojen osalta on
valuuttajakauma esitetty liitteissä 18 ja 21.

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 74 prosenttia.
Luottotappioita kirjattu vuonna 2008 59 tuhatta euroa ja vuonna 2007 138 tuhatta euroa.
Tilikauden aikana lainasaaminen yht. 1 689 tuhatta euroa on neuvoteltu uudelleen. Lainasaamisesta kirjattiin
luottotappioksi 889 tuhatta euroa. Loppuosa erääntyy huhtikuussa 2009. Loppuosa on sovittu korottomaksi.

Hyödykeriski

Konserni altistuu hyödykeriskille, joka liittyy hyödykkeiden saatavuuteen ja hinnanvaihteluihin. Konserni pyrkii
vähentämään näitä riskejä solmimalla puitesopimuksia tunnettujen vastapuolten kanssa. Vuodella 2007 voimassa olleet
sähköjohdannaissopimukset on purettu. Konsernissa on määritetty sähkönhankintapolitiikka, jonka mukaisesti
suojaudutaan sähkön hinnanvaihteluilta hinnankiinnityksillä. Sähkön hankintahinta vuodelle 2009 on kokonaan
hintakiinnitetty ja 50 prosenttisesti vuodelle 2010.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA
1 000 euroa

Liite

Liikevaihto

1.1

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos

1.1.-31.12.2008

1.1.-31.12.2007

532

0

-433

0

Liiketoiminnan muut tuotot

1.2

2 295

6 299

Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketappio

1.3
1.4
1.5
1.6

-67
-899
-578
-3 796
-2 946

0
-4 670
-193
-20 135
-18 698

Rahoitustuotot ja –kulut

1.7

-887

-36 622

-3 833

-55 321

2 278

-37 163

-1 555

-92 484

0
0

0
-2 200

-1 555

-94 684

Tappio ennen
satunnaisia eriä
Satunnaiset erät +/-

1.8

Tappio ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Välittömät verot
Tilikauden tappio

1.9
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EMOYHTIÖN TASE
TASE
1 000 euroa

Liite

31.12.2008

31.12.2007

2.1
2.1
2.2

22
73
38 401
38 497

126
3 270
40 869
44 265

2.3
2.4
2.5

0
500
6 349
1 138
7 987

433
500
6 574
6 782
14 289

46 483

58 554

20 082
27 918
45 989
22 016
-115 534
-1 555
-1 084

20 082
27 918
45 989
22 016
-20 850
-94 684
471

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Käyttörahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä

2.6

Pakolliset varaukset

2.7

135

7 282

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

2.8
2.9

24 702
22 730
47 432

38 207
12 594
50 801

46 483

58 554
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA
1 000 euroa

1.1.-31.12.2008

1.1.-31.12.2007

Liiketoiminta
Tulos ennen satunnaiseriä:
Rahoitustuotot ja kulut
Oikaisut liiketappioon

-3 833
887
-11

-55 321
36 622
-487

Nettokäyttöpääoman muutos
Korot
Liiketoiminnan nettokassavirta

-2 485
224
-5 219

2 340
-2 930
-19 776

-32
164
0
-952
394
-426

-63
22
-50 395
0
46 367
-4 069

-5 644

-23 845

0
0
0

22 016
10 248
-8 000

0

24 265

-5 644
6 782
0
1 138

420
2 643
3 720
6 782

Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit sijoituksiin
Myönnetyt lainat
Luovutustulot sijoituksista
Investointien kassavirta yhteensä

Kassavirta ennen rahoitusta
Rahoitus
Maksullinen osakeanti
Pitkäaikaisen rahoituksen muutos
Lyhytaikaisen rahoituksen muutos
Rahoitus yhteensä

Likvidien varojen lisäys/vähennys
Likvidit varat 1.1.
Fuusiossa tulleet rahavarat
Likvidit varat 31.12.
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muun Suomessa voimassa olevan säännöstön mukaisesti (FAS).
Edellisen vuoden tiedot on muutettu vertailu-kelpoisiksi. Tilinpäätös esitetään euroissa.
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Aineelliset ja aineettomat 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
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

3 – 5 vuotta
5 – 10 vuotta
15 – 30 vuotta
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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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
1 000 euroa

1.1.-31.12.2008

1.1.-31.12.2007

1.1. Liikevaihto

532

0

Markkina-alueittainen jakauma
Eurooppa
Yhteensä

532
532

0
0

360
0
281
531
306
817
2 295

1
3 980
1 998
0
0
320
6 299

67
0
0
67

0
0
0
0

1.2 Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Hallintoveloitus tytäryhtiöiltä
Osakkeiden myyntivoitto
Henkilöstökulujen edelleenveloitus
Sijoituskiinteistön vuokratuotot
Muut
Yhteensä

1.3 Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Varaston muutos
Ulkopuolisilta ostetut palvelut
Yhteensä

1 000 euroa

1.1.-31.12.2008

1.1.-31.12.2007

1.4 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä
koskevat liitetiedot
Henkilöstökulut
Palkat
Palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut
Yhteensä

1 002
259
-502
140
899

3 175
685
544
265
4 670
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Aspocomp Group Oyj on tilikauden aikana muuttunut
pientyönantjaksi, minkä johdosta konsernin työttömyyseläkkeiden
omavastuuosuus pieneni. Varauksen purku on esitetty
eläkekulujen oikaisuna.
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet
toimitusjohtajan sijainen

651

1 002

6
6

23
23

15
15

24
24

42
406
127
4
578

61
0
131
0
193

134
0
0
889
230
718
357
1 468
3 796

234
4 040
10 824
0
420
3 432
12
1 172
20 135

Henkilöstö 31.12.2008
Toimihenkilöitä
Yhteensä
Emoyhtiön palveluksessa
tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöitä
Yhteensä

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
eläkesitoumukset
Toimitusjohtajan sijainen voi halutessaan siirtyä eläkkeelle 60vuotiaana.
1.5 Poistot ja arvonalennukset
Poistot aineettomista oikeuksista
Poistot rakennuksista ja rakennelmista
Poistot koneista ja kalustosta
Poistot muista aineellisista hyödykkeistä
Yhteensä

1.6 Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat
Meadville kaupan kulut
Aspocomp S.A.S. Korvaus
Lainasaamisten järjestely
It kulut
Vieraat palvelut
Käyttöomaisuus myyntitappiot
Muut kulut
Yhteensä
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Tilintarkastajan palkkiot
1. Tilintarkastus
2. Tilintarkastuslain 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut
toimeksiannot (todistukset ja lausunnot)
3 Veroneuvonta
4. Muut palvelut

1 000 euroa

2008

2007

112
0
0
17
16

69
0
0
27
73

1.1.-31.12.2008

1.1.-31.12.2007

1.7 Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Osakkeiden arvonalennuksen palautus
Muilta
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä

282
1 300
275
1 857

451
0
89
539

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Lainasaamisten arvonalennus
Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä

0
1 451
1 294
0
2 744

76
3 760
0
33 326
37 162

-887

-36 622

0

-421

0
2 278
0
2 278

-31 098
0
-6 066
-37 163

0
0

2 200
2 200

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Erään korko- ja rahoitustuotot
sisältyy kurssivoittoja (netto)

1.8 Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot ja kulut
Fuusiotappio
Konserniavustus
Varaus Salon kiinteistön leasingvastuusta
Yhteensä
1.9 Välittömät verot
Yhtiöverohyvityssaamisen arvon alentaminen
Yhteensä
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EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT
2.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
1 000 euroa Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet
Muut

Enn.maksut

Aineeton
ja

Koneet ja

aineelliset

ja keskener.

aineellinen

Muut pitkäAineettomat

Käyttöomaisuus
Hankintameno
1.1.2008

oikeudet

menot

Yhteensä

Maaalueet

295

22

317

280

2 598

903

12

0

3 793

0

0

0

0

0

32

0

0

32

32

-84

-22

-106

-280

-2 598

-440

-12

0

-3 330

-3 436

211

0

211

0

0

495

0

0

495

706

170

22

192

0

0

523

0

0

523

714

-23

-22

-45

0

-406

-227

-4

0

-636

-681

42

0

42

0

406

127

4

0

536

578

189

0

189

0

0

423

0

0

423

611

22

0

22

0

0

73

0

0

73

95

Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno
31.12.2008
Kertyneet poistot
1.1.2008
Vähennysten ja
siirtojen
kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot
31.12.2008

vaikutteiset
Rakennukset

kalusto

hyödykkeet

hankinnat

Yhteensä

yhteensä

4 110

Kirjanpitoarvo
31.12.2008

1 000 euroa Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Muut pitkäAineettomat

vaikutteiset

Muut

Enn.maksut

Aineeton ja

Koneet ja

aineelliset

ja keskener.

aineellinen

oikeudet

menot

Yhteensä

Maaalueet

247

22

269

0

0

926

0

32

958

1 227

Lisäykset
Fuusiossa tulleet
lisäykset

40

0

40

0

0

55

0

0

55

95

68

0

68

280

2 598

171

12

0

3 061

3 128

Vähennykset
Hankintameno
31.12.2007

-59

0

-59

0

0

-249

0

-32

-281

-340

295

22

317

280

2 598

903

12

0

3 793

4 110

168

22

190

0

0

618

0

0

618

808

kertyneet poistot

-59

0

0

0

0

-227

0

0

-227

-227

Tilikauden poisto
Kertyneet
poistot
31.12.2007

61

0

61

0

0

131

0

0

131

193

170

22

192

0

0

523

0

0

523

714

126

0

126

280

2598

381

12

0

3270

3396

Käyttöomaisuus
Hankintameno
1.1.2007

Kertyneet
poistot 1.1.2007
Vähennysten ja
siirtojen

Rakennukset

kalusto

hyödykkeet

hankinnat

Yhteensä

yhteensä

Kirjanpitoarvo
31.12.2007
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2.2 Sijoitukset

1 000 euroa

Osakkeet
konserniyrityksissä

Osakkeet
Muut

Saamiset
konserniyritykset

Yhteensä

26 413
0
-3 811
0
22 603

0
57
-13
1 300
1 344

14 455
0
0
0
14 455

40 869
57
-3 824
1 300
38 401

Kirjanpitoarvo 1.1.2008
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalennuksen palautus
Kirjanpitoarvo 31.12.2008
Konserniyritykset

Aspocomp Technology Oy, Suomi
Aspocomp Holding PTE. Ltd
Aspocomp Trading Shanghai Co.,
Ltd., Kiina
Aspocomp Hong Kong Limited
Aspocomp Oulu Oy
Yhteensä

Konsernin

Emoyhtiön

omistus-

omistus-

osuus-%

osuus-%

100,00
100,00
100,00
100,00
90,00

Emoyhtiön omistamien osakkeiden/osuuksien
nimellisarvo

kirjanpitoarvo

kpl

1 000 euroa

1 000 euroa

100,00
100,00

320
1

0
0

0
0

100,00
100,00
90,00

10
100 000
900

0
0
0

32
17 057
5 514
22 603

Aspocomp Hong Kong Limited konserniyritys tullaan purkamaan vuoden 2009 aikana. Purkamisella ei ole vaikutusta
Aspocomp Group Oyj:n tulokseen, sillä osakkeiden kirjanpitoarvo vastaa emoyhtiön nettovelkaa Aspocomp Hong Kong
Limitedille.
Muut osakkeet ja osuudet

Imbera Electronics Oy
Muut osakkeet
Yhteensä

Omistusosuus-%
5,34

Kpl

Nimellisarvo
euroa

Kirjanpitoarvo
1000 euroa

10 000

250

1 300
44
1 344

ASPOCOMP GROUP OYJ
1 000 euroa

31.12.2008

31.12.2007

0

433

500

500

2.3 Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet

2.4 Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset samaan konserniin
kuuluvilta yrityksiltä
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2.5 Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset samaan konserniin
kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

0
4 951
4 951

644
1 304
1 948

816
103
479
1 397

1 400
2 405
821
4 626

6 349

6 574

31.12.2008

31.12.2007

Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

20 082
20 082

20 082
20 082

Ylikurssirahasto 1.1.
Ylikurssirahasto 31.12.

27 918
27 918

27 918
27 918

Käyttörahasto 1.1.
Käyttörahasto 31.12.

45 989
45 989

45 989
45 989

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

22 016
0
22 016

0
22 016
22 016

-115 534
-115 534

-20 850
-20 850

Tilikauden voitto/tappio

-1 555

-94 684

Oma pääoma yhteensä

-1 084

471

-49 084

-47 529

Saamiset ulkopuolisilta
Lainasaamiset
Myyntisaamiset
Muut siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

ASPOCOMP GROUP OYJ
1 000 euroa
2.6 Oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

Vapaasta omasta pääomasta
jakokelpoisia varoja
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1 000 euroa

2.7 Pakolliset varaukset
Varaus Salon kiinteistön leasingvastuusta
Työttömyyseläkevaraus

31.12.2008

31.12.2007

0
135
135

6 066
1 216
7 282

Salon tehdaskiinteistö myytiin tilikaudella 2008 ja jäljelle jäävä vastuu on muuttunut rahoitusvelaksi, joka on esitetty
erässä Lainat rahoituslaitoksilta.

2.8 Pitkäaikainen vieras pääoma
1 000 euroa

31.12.2008

31.12.2007

10 300
14 402
24 702

10 300
10 248
20 548

0

17 659

24 702

38 207

31.12.2008

31.12.2007

103
4 023
4 126

1 264
6 498
7 762

135
2 230
0
1 106
553
4 023

2 218
2 177
986
0
1 116
6 498

946
17 659
18 604

4 832
0
4 832

22 730

12 594

Lainat rahoituslaitoksilta
Vaihtovelkakirjalaina
Lainat rahoituslaitoksilta

Velat samaan konserniin kuuluville
yrityksille
Muut pitkäaikaiset velat

Pitkäaikainen vieras pääoma
yhteensä
2.9 Lyhytaikainen vieras pääoma
1 000 euroa
Ostovelat
Siirtovelat

Siirtovelkojen olennaiset erät:
Henkilöstökulujen jaksotus
Sulkemiskuluvaraus
Salon tehtaan alasajokulut
Lainojen korkojaksotukset
Muut
Yhteensä
Velat samaan konserniin kuuluville
yrityksille
Siirtovelat
Lainat konserniyhtiöiltä

Lyhytaikainen vieras pääoma
yhteensä
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ASPOCOMP GROUP OYJ
3. MUUT LIITETIEDOT
1 000 euroa

31.12.2008

31.12.2007

1 024
0
1 024

1 284
4 272
5 556

72
72

49
49

0
0

6 350
6 350

3.1 Annetut vakuudet,
vastuusitoumukset ja muut vastuut

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet
Leasingvastuutakaukset
Omavelkainen takaus
Yhteensä

Muut vastuusitoumukset
Vuokravastuut
Leasingsopimuksilla maksettavat määrät

Myöhemmin maksettavat määrät

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ
Emoyhtiön vapaa pääoma on -49.083.855,07 euroa.
Hallitus ehdottaa, että:
- osinkoa ei jaeta
- tappio siirrettän voittovarojen tilille.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Aspocomp Group Oyj:n yhtiökokoukselle
Olemme tarkastaneet Aspocomp Group Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.–31.12.2008. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, laskelman
oman pääoman muutoksista ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että
konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja
toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen
perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja
suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole
olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain
mukaisesti.
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen
oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että
tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia
tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä
valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme
mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme
varten.
Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.
Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja
riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Espoossa 27. päivänä maaliskuuta 2009
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 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2008 hyväksymää Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia. Nämä hallinnointiperiaatteet vahvistettiin Aspocomp Group Oyj:n hallituksessa
maaliskuussa 2009.
Noudattamalla Suomen lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja näitä hallinnointiperiaatteita hallitus uskoo
edistävänsä osakkeenomistajien omistuksen arvonnousua, suojaavansa heidän etujaan sekä kohtelevansa
kaikkia osakkeenomistajia tasaveroisesti.
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 konsernin hallinnosta ja
sijoittajasuhteista.
Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat erillisiä juridisia yhtiöitä eri maissa. Juridinen hallinto, laskenta ja verotus
hoidetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaan ottaen huomioon kyseisen yhtiön hallituksen päättämät
hallintoa koskevat ohjeet, jotka perustuvat näihin hallinnointiperiaatteisiin.
3. YHTIÖKOKOUS
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä vuosittain ennen kesäkuun loppua.
Hallitus huolehtii, että osakkeenomistajat saavat ennen varsinaista yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä
asioista. Tietoa käsiteltävistä asioista tulee antaa kokouskutsun yhteydessä ja mahdollista lisätietoa
pörssitiedotteella. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteella ja Internetissä.
Yhtiökokous järjestetään sellaisessa paikassa ja sellaiseen aikaan ja muutoinkin siten, että osakkeenomistajat
voivat vaivattomasti osallistua kokoukseen. Yhtiökokoukseen osallistuu toimitusjohtaja, hallituksen
puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä. Henkilön, jota tullaan ensimmäisen kerran ehdottamaan
hallituksen jäseneksi, tulee osallistua kyseiseen yhtiökokoukseen, ellei hänellä ole hyvin perusteltu syy olla
siihen osallistumatta.
Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin ja se kokoontuu kerran vuodessa. Asiat, jotka
käsitellään yhtiökokouksessa, on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Seuraavat asiat kuuluvat
yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin:









tilinpäätöksen vahvistaminen
osingonjaosta päättäminen
hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
hallituksen jäsenten valinta
tilintarkastajien valinta
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden määrääminen
yhtiöjärjestyksen muutoksen ja
muut osakeyhtiölain yhtiökokoukselle määräämät tehtävät.

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrätessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.
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4. HALLITUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kahdeksaan (8) jäsentä, joiden lukumäärän ja
jäsenet varsinainen yhtiökokous päättää aina vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen kun puolet jäsenistä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
on paikalla kokouksessa. Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Hallitus noudattaa Suomen lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä, erityisesti osakeyhtiölakia ja
arvopaperimarkkinalakia sekä kyseisten lakien nojalla annettuja määräyksiä. Lisäksi hallitus noudattaa
Rahoitustarkastuskeskuksen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia ohjeita ja suosituksia.
Hallituksen yleisenä tehtävänä on pitkällä aikavälillä kasvattaa yhtiön osakkeenomistajien omistuksen arvoa
sekä huolehtia samalla yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien eduista.
Hallitus arvioi työtään ja tehokkuuttaan vuosittain.
Hallituksella on tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta sekä nimitysvaliokunta. Hallitus päättää valiokuntien
perustamisesta ja valitsee niihin jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Mikäli hallituksessa on
vain kolme (3) jäsentä valiokuntia ei perusteta.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä, jotka ovat riippumattomia Yhtiöstä. Hallitus on vahvistanut
tarkastusvaliokunnalle säännöt.
Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella
toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen sekä valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän
kannustinjärjestelmät hallituksen päätettäväksi.
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 nimitysvaliokunnan tulee ottaa huomioon
hallituksen suorittama arviointi.
Hallituksen jäsenten tulee olla päteviä ja hallituksen enemmistön tulee olla riippumattomasta yhtiöstä. Kahden
jäsenistä tulee lisäksi olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenillä tulee olla
osaamista yhtiön liiketoiminnasta, pörssilistatun yhtiön hallinnosta, laskentatoimesta, riskien hallinnasta,
kansainvälisestä liiketoiminnasta, fuusioista ja yrityskaupoista ja corporate governancesta.
Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen.
5. TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ
Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan toimen ehdot määritellään kirjallisessa johtajasopimuksessa,
jonka hallitus vahvistaa.
Toimitusjohtajan velvollisuudet määrittelee osakeyhtiölaki ja muut lait. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo
konsernin liiketoimintaa hallituksen päättämien linjausten mukaisesti. Hallitus voi tarvittaessa nimittää
toimitusjohtajan sijaisen ja toimitusjohtajan sijainen vastaa toimitusjohtajan velvollisuuksista tämän ollessa
tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä.
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6. PALKITSEMINEN
Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Nimitysvaliokunta tarkastelee vuosittain
hallituksen jäsenten 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.
7. TILINTARKASTAJAT
Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee ulkopuolisen tilintarkastajan, jonka tulee olla KHTtilintarkastaja.
Ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus ja sen tulee olla yhtiökokouskutsussa. Tilintarkastajan
palkkiosta päättää varsinainen yhtiökokous.
8. TILINTARKASTUS JA RISKIENHALLINTA
Konsernin taloudelliset raportit perustuvat konsernin yhtiöiden taloudellisiin raportteihin. Konserniyhtiöissä,
mukaan lukien täysin omistetut yhtiöt ja osakkuusyhtiöt, on joka vuosi säännöllinen tilintarkastus. Jokaisessa
yhtiössä on kyseisen yhtiön yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Kaikkien yhtiöiden tilintarkastajien raportit
ja muu informaatio on emoyhtiön tilintarkastajan käytettävissä. Osakkuusyhtiöiden tilintarkastajat ovat tiiviissä
yhteistyössä emoyhtiön tilintarkastajan kanssa.
Emoyhtiön
tilintarkastaja
yhdessä
yhtiön
johdon
kanssa
laatii
vuosittaisen
konserniyhtiöiden
tarkastussuunnitelman.
Tilintarkastajat
toimittavat
osakkeenomistajille
tilintarkastuskertomuksen konserniyhtiöiden tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä. Tilintarkastaja raportoi
toimitusjohtajalle ja hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastaja osallistuu hallituksen
tarkastusvaliokunnan työhön. Hallitus kokonaisuudessaan ja tilintarkastaja tapaavat vähintään kerran vuodessa.
Riskienhallinta on liitetty osaksi yhtiön liiketoimintastrategioita ja operatiivista tavoiteasetantaa. Hallitus
käsittelee sekä pidemmän aikavälin että vuositason suunnitelmat. Riskien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen
ovat osa konsernin johtamisjärjestelmää. Yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Sisäinen
tarkastus on osittain ulkoistettu tilintarkastusorganisaatiolle. Vuosittaisen tarkastussuunnitelman yhteydessä
päätetään tarkastuksen tärkeimmistä aiheista.
9. SISÄPIIRIHALLINTO
Yhtiö noudattaa sisäpiirilainsäädäntöä, rahoitustarkastuskeskuksen antamia standardeja ja NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ohjeita. Hallitus on vahvistanut yhtiön sisäpiiriohjeet. Sisäpiiriohjeiden mukaan seuraavat henkilöt
kuuluvat julkiseen sisäpiirirekisteriin:
 hallituksen jäsenet
 toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
 tilintarkastajat
 johtoryhmä
Yhtiö pitää myös sisäistä pysyvää sisäpiirirekisteriä seuraavista henkilöistä:
 Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat
 Toimitusjohtajan määrittelemät muut hallintoon ja tai talouteen kuuluvat henkilöt
Lisäksi yhtiö pitää hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.
Yhtiössä valvotaan sisäpiiriläisten kaupankäyntiä. Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa osakkeilla
sisäpiirihankkeiden ja ns. suljetun ikkunan aikana. Suljettu ikkuna alkaa kaksi viikkoa ennen

77

osavuosikatsausten ja kolme viikkoa ennen tilinpäätöksen julkaisua. Se päättyy päivä tuloksen julkaisun
jälkeen.

HALLINNOINTI TILIKAUDELLA
HALLITUS JA VALIOKUNNAT 1.1.- 22.4.2008
Hallitus:







Tarkastusvaliokunta:
Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
Yoshiki Sasaki, varapuheenjohtaja
Aimo Eloholma
Johan Hammarén
Anssi Soila
Kari Vuorialho





Johan Hammarén, puheenjohtaja
Yoshiki Sasaki
Anssi Soila

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta:




Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
Aimo Eloholma
Kari Vuorialho

HALLITUS 23.4. 2008 Hallitus:




Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
Johan Hammarén, varapuheenjohtaja
Kari Vuorialho

Hallituksen kokoonpano ja työjärjestys ja tarkastusvaliokunnan säännöt löytyvät Aspocompin Internet-sivuilta
osoitteesta www.aspocomp.com.
Hallituksen kokoontumiset
Hallitus kokoontui 12 kertaa tilikaudella 2008. Jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 94,1prosenttia.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen
varapuheenjohtaja
Ulkomailla asuva hallituksen
jäsen
Muut hallituksen jäsenet

Vuosipalkkio
1.1.- 22.4.2008
35 000

Vuosipalkkio
23.4. - 31.12.2008
24 000

Palkkio kokoukselta
1.1. - 22.4.2008
1 500

Palkkio kokoukselta
23.4. - 31.12.2008
1 000

25 000
15 000

12 000

1 000

500

15 000

12 000

1 500
1 000

500

Vuonna 2008 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 92 500 euroa.
TILINTARKASTAJA
Yhtiön tilikauden tilintarkastaja oli KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jouko
Malinen. Tilintarkastusyhteisölle vuonna 2008 maksetut palkkiot olivat konsernissa varsinaisesta tilintarkastuksesta
yhteensä 171 tuhatta euroa. Lisäksi maksettiin konserniyhtiöiden muista palveluista yhteensä 17 tuhatta euroa.
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TOIMITUSJOHTAJA
Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja oli Isto Hantila.
Toimitusjohtajan työsopimuksen mukainen kuukausipalkka on 25 000 euroa. Mikäli toimitusjohtajan työsopimus
päättyy yhtiön tai toimitusjohtajan toimesta, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Toimitusjohtajalle vuoden 2008 aikana
maksetut palkat, palkkiot, luontaisedut ja tulospalkkiot olivat yhteensä 330 240 euroa, josta palkkojen osuus oli 305
240 euroa ja palkkioiden 25 000 euroa.
KONSERNIN JOHTO
Johtoryhmä
- Isto Hantila, toimitusjohtaja
- Pertti Vuorinen, talousjohtaja
Konsernin johtoryhmälle vuonna 2008 maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä 558 438 euroa.
Lisätietoa johdosta löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.aspocomp.com.
KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ
Hallitus päätti 5.5.2006 jakaa yhteensä 285 000 optio-oikeutta 2006A konsernin avainhenkilöille ja 25 000 optiooikeutta 2006A Aspocomp Oy:lle myöhemmin jaettavaksi konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille.
Merkintäajan alkaminen optio-oikeuksilla 2006A riippuu konsernin kumulatiiviselle liikevoitolle (EBIT) asetettujen
tavoitteiden täyttymisestä. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2008-31.5.2010 ja merkintähinta 2,47 euroa. Yhdellä
optio-oikeudella 2006A voi merkitä 1,387 yhtiön osaketta. Osakemerkinnän yhteydessä osakkeiden kokonaismäärä
pyöristetään alaspäin 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.
Vuoden 2006 optio-ohjelman mukaan hallituksella on oikeus jakaa yhtiön avainhenkilöille 310.000 kappaletta 2006C
optiota. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2008 eli 0,10 euroa.
Vuoden 2006C optioita ei ole jaettu.
Sisäpiiriläisten osake- ja optio-omistukset 1.1.2009
Hallitus
Tuomo Lähdesmäki
Johan Hammarén
Kari Vuorialho

Osakkeet, kpl
252 395
193 161
73 161

Optio 2006A, kpl
0
0
0

Optio 2006B, kpl
0
0
0

Johto ja tilintarkastaja

Osakkeet, kpl

Optio 2006A, kpl

Optio 2006B, kpl

Isto Hantila
Pertti Vuorinen
Jouko Malinen

0
25 200
0

0
30 000
0

0
0
0

Päivitetyt tiedot konsernin ilmoitusvelvollisen sisäpiirin omistuksesta löytyvät Aspocompin Internet-sivuilta
osoitteesta www.aspocomp.com.
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LIIKETOIMINTARISKEJÄ
Liiketoimintaan liittyviä strategisia ja operatiivisia riskejä;
Konsernilla on oltava jatkuvasti hallussaan osaaminen ja prosessit valmistaa kilpailukykyisesti asiakaskunnan –
olemassa olevan ja tavoitellun – haluamia tuotteita ja palveluita. 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 riskejä minimoidaan koulutuksella, teknologisen
osaamisen kehittämisellä ja tietojärjestelmien kehittämisellä.
RIIPPUVUUS ASIAKASMARKKINOISTA
Aspocompin tytäryhtiö Oulussa valmisti vuonna 2008 tuotteita usealle maailmanlaajuiselle strategiselle asiakkaalle
sekä monille muille paikallisille asiakkaille. Aspocomp Oulu Oy:n viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta
oli 74 %.
Meadville Aspocomp Holdingsin 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. Yhteisyritys on jäädyttänyt toistaiseksi Intian projektin. Kiinan tehtaalla on
asennettu ja käyttöönotettu Salon tehtaalta siirretyt laitteet. Tehtaan henkilöstömäärä on sopeutettu vastaamaan
nykyistä kysyntää.
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 aseman vaativien piirilevyjen pikatoimittajana Euroopassa arvioidaan
säilyvän hyvänä. Jatkossa yritys kohtaa kasvavaa kilpailua 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.
TOIMINTA KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA
Kehittyvillä markkinoilla sijaitsevat yhteissyrityksen Intian ja Kiinan yhtiöt. 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 lyhyellä tähtäyksellä merkittävästikin vaikuttaen sekä liikevaihdon että tuloksen
huomattavaan vaihteluun.
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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
lainoilla. Mikäli Aspocomp ja osakkuusyrityksen yksiköt eivät pysty hankkimaan tarvittavaa rahoitusta
investoinneilleen niiden liiketoiminta voi heiketä merkittävästi.
MERKITTÄVÄ VELKAANTUMINEN
Aspocomp Group Oyj oli antanut vuonna 2005 emoyhtiön 212 miljoonan bahtin omavelkaisen takauksen Bangkok
Bankille tämän Aspocomp Thailand Ltd:lle myöntämien lainojen vakuudeksi.
Tehdyn Thaimaan yritysjärjestelyn seurauksena Bangkok Bank vapautti Aspocompin annetusta omavelkaisesta
takauksesta ja lisäksi konsernin korolliset velat pienenivät noin 15 miljoonalla eurolla.
Aspocomp -konsernin korolliset velat 31.12.2008 olivat IFRS kirjanpitostandardin mukaan noin 22,8 miljoonaa
euroa ja nimellisarvoltaan noin 25,7 miljoonaa euroa.
LIKVIDITEETTI- JA RAHOITUSRISKI
Velkajärjestelysopimuksesta johtuen konsernin likviditeetin hoito perustuu emoyhtiön kassavaroihin ja Oulun
tehtaan tuottamaan kassavirtaan. 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 Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöitä niin Ruotsissa, Saksassa
kuin Singaporessakin. Konsernin pääasiallisina valuuttoina ovat euro, sekä USA:n dollari.
KORKORISKI
Velkajärjestelysopimuksen kautta sovittujen korollisten velkojen korkoriski on Suomessa hallinnassa vuoteen 2013
saakka – korkokannan ollessa 2,5 % vuodessa.
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKIT
Luottoriskiä rajataan asiakkaiden luottokelpoisuutta seuraamalla. Likvidit varat sijoitetaan pankkeihin, joilla on hyvä
luottokelpoisuus.
Merkittävin vastapuoliriski liittyy yhteisyrityksen option lunastukseen, mikäli lunastukseen sitoutunut yhtiö tulee
kykenemättömäksi vastaamaan osittain tai kokonaan lunastussitoumuksestaan.
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.
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VAHINKORISKI
Pääosa konsernin varallisuudesta on sidottu Oulun tehtaaseen. Siten erilaiset tehtaalla 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.
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HALLITUS

TUOMO LÄHDESMÄKI
- Synt. 1957, diplomi-insinööri, MBA
- Partneri, Boardman Oy
- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003, riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2002, hallituksen palkitsemisja nimitysvaliokuntien puheenjohtaja
- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa: 252 395 kpl.
Ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustusjärjestelmään.
- Keskeisimmät luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Turun Yliopistosäätiö,
hallituksen varapuheenjohtaja Citycon Oyj, hallituksen jäsen Metsä Tissue Oyj ja Scanfil Oyj
- Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, Elcoteq Network Oyj, 1997-2001, toimitusjohtaja, Leiras Oy, 1991-97,
johtotehtävät, Swatch Group, 1990-91, johto- ja asiantuntijatehtävät, Nokia-konserni, 1983-89

JOHAN HAMMARÈN
- Synt. 1969, OTK, ekonomi
- Johtaja ja perustajaosakas, Fondia Oy
- Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa: 193 161 kpl.
Ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustusjärjestelmään.
- Keskeisimmät luottamustehtävät: hallituksen jäsen, BENEQ Oy, Tecnomen Oyj ja Imbera Electronics Inc. ja
Fondia Oy.
- Aiempi työkokemus: Legal Director, Nokia Emerging Business Unit, 2006, Senior Legal Counsel, Nokia
Customer and Market Operations, 2005-06, Legal Counsel, Multimedia-toimialaryhmä, Nokia, 2003-04, Legal
Counsel, Nokia Home Communications (Tukholma), 2001-03, Legal Counsel, Nokia Ventures Organization,
2000-01

KARI VUORIALHO
- Synt. 1952, tietoliikennetekniikan insinööri
- Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007, hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsen
- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuoden lopussa: 73 161 kpl.
Ei omistuksia tai optio-oikeuksia, jotka perustuvat yhtiön osakejohdannaiseen kannustusjärjestelmään.
- Keskeisimmät luottamustehtävät: hallituksen varapuheenjohtaja, Salcomp Oyj, hallituksen jäsen, Meka Pro Oy
- Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, Salcomp Oy, 1996-2005, johtotehtävät, Salcomp Oy, 1977 - 1996
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JOHTORYHMÄ

ISTO HANTILA
- Synt. 1958, diplomi-insinööri
- Toimitusjohtaja (9.11.2007 alk.)
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja optioita vuoden lopussa: 0 osaketta ja optiota
- Keskeisimmät luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Efore Oyj ja Ecocat Oy
- Aiempi työkokemus: toimitusjohtaja, Perlos Oyj, 2004-2006, johdon tehtävät, Ascom Group (Sveitsi), 1994-2003
ja Ascom Energy Systems -divisioona, 1991-1993, johdon tehtävät, Fiskars Power Systems, 1983-1990

PERTTI VUORINEN
- Synt. 1949, ekonomi
- Talousjohtaja (1.11.2007 alk.)
- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja optioita vuoden lopussa: 25 200 osaketta ja 30 000 optiota 2006A. Optiot
ovat osa yhtiön osakejohdannaista kannustusjärjestelmää.
- Keskeisimmät luottamustehtävät: hallituksen jäsen Aspocomp-konsernin yhtiöissä
- Aiempi työkokemus: Aasian-Tyynemeren toimintojen talousjohtaja, Aspocomp-konserni, 2006-2007,
talousjohtaja, Aspocomp Group Oyj, 1999-2006, talousjohtaja, Aspo-konserni, 1990-1999, talousjohtaja, Oy
Huolintakeskus Ab, 1989-1990, talousjohtaja, Oy Mallasjuoma, 1986-1989, taloushallinnon esimiestehtävät,
Orion-konserni, 1979-1986
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SIJOITTAJASUHTEET

Aspocompin tavoitteena on palvella kaikkia markkinaosapuolia tasapuolisesti arvopaperimarkkinalain mukaisesti.
Yhtiön sijoittajasuhteiden yhteyshenkilö on:
Pertti Vuorinen
talousjohtaja
Puh. (09) 591 81
Fax (09) 782 904
pertti.vuorinen@aspocomp.com

YHTEYSTIEDOT

HALLINTO

MYYNTI

Aspocomp Group Oyj
Sinikalliontie 11
02630 ESPOO
puh. (09) 59 181
faksi (09) 782 904
www.aspocomp.com

Aspocomp Oulu Oy
Tutkijantie 11
90570 OULU
puh. 020 775 6860
faksi 020 775 6861

TUOTANTO
Aspocomp Oulu Oy
Tutkijantie 11
90570 OULU
puh. 020 775 6860
faksi 020 775 6861

Aspocomp AB
Sturevägen 3
17756 Järfälla
SWEDEN
puh. +46 070 897 4269
Faksi + 46 085 844 0411
Aspocomp GmbH
Kupfergasse 11
45892 Gelsenkirchen
GERMANY
puh. +49 209 798 691
faksi +49 209 798 693
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