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Componenta Oyj:n puolivuosi
katsaus 1.1.30.6. 2018

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot kos-
kevat Componenta-konsernin jatkuvien  toimintojen 
kehitystä tammi-kesäkuussa 2018 ja vastaavalla 
ajanjaksolla vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. 
 Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimoliike-
toiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä 
konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Vaihtoehtoi-
sista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen 
liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myy-
tyihin tai lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä 
ja muita eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuu-
teen. Vuoden 2017 liikevaihto sisältää hallintopalkkio-
veloituksia vuonna 2017 konsernista poistuneista 
 yh tiöis tä, jotka olivat Ruotsissa konkurssiin hakeutu-
neet takomo yhtiöt. 

Tammikesäkuu, H1 2018

●● Liikevaihto kasvoi 1 %, ollen 66,1 Me (65,4 Me). 
Oikaistu liikevaihto katsauskaudella oli 66,1 Me ja 
vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuonna 
oli 65,2 Me.
●● Käyttökate kasvoi ollen 2,7 Me (-1,9 Me). Oikaistu 
käyttökate oli katsauskaudella 3,4 Me ja vertailu-
kelpoinen oikaistu käyttökate edellisvuonna oli 
2,7 Me.
●● Liiketulos kasvoi ollen 1,7 Me (-3,1 Me). Oikaistu 
liike tulos oli katsauskaudella 2,4 Me ja vertailukel-
poinen oikaistu liiketulos edellisvuonna oli 1,5 Me.  

Huhtikesäkuu, Q2 2018

●● Liikevaihto pieneni 1 %, ollen 32,8 Me (33,1 Me). 
Oikaistu liikevaihto katsauskaudella oli 32,8 Me ja 
vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuonna 
oli 33,0 Me.
●● Käyttökate kasvoi ollen 1,3 Me (-2,3 Me). Oikaistu 
käyttökate oli katsauskaudella 1,9 Me, kun vertailu-
kelpoinen oikaistu käyttökate edellisvuonna oli 
1,6 Me.
●● Liiketulos kasvoi ollen 0,8 Me (-2,8 Me). Oikaistu 
liike tulos oli katsauskaudella 1,4 Me, kun vertailu-
kelpoinen oikaistu liiketulos edellisvuonna oli 1,0 Me.  

Ohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toi-
mintojen liikevaihdon olevan 110 - 130 Me ja oikaistun 
käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikutta-
via eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jat-
kuvien toimintojen liikevaihto oli 122,4 Me ja oikaistu 
käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäky-
mät perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimin-
tanäkymiin sekä alan markkinanäkymiin. Mahdolliset 
valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistumi-
nen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoi-
mintanäkymiin. 

Liikevaihto kasvoi ja tulos parani. 
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Toimitusjohtaja Harri Suutari:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toteutettujen 
kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani.
 
Pyrimme muuttamaan Componentan ja erityisesti 
Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että 
toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttö-
pääomaa ja rahoitustarpeita. Toimintamallin muu-
toksesta neuvotellaan asiakkaiden kanssa. Toimien 
tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja 

kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutok-
silla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden 
liikevaihtoon ja tulokseen. Asian edistymisestä rapor-
toidaan tulevissa  liiketoimintakatsauksissa ja tilin-
päätöksessä.
 
Componentan saneeraus etenee suunnitellusti ja 
maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 
lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Avainluvut 
 

Me
IFRS

 16/2018
IFRS

 16/2017* Muutos%
IFRS

 112/2017
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 66,1 65,4 1 % 122,4
Käyttökate, jatkuvat toiminnot 2,7 -1,9 - 29,8
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 1,7 -3,1 - 26,3
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, % 2,6 -4,7 - 21,5
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot 1,6 -3,3 - 128,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketuloksessa,  
jatkuvat toiminnot 0,7 -4,8 - 120,4
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 1,4 -3,2 - 128,8
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,01 -0,04 - 0,70
Korollinen nettovelka, jatkuvat toiminnot ** 4,6 90,4 - -3,0
Oman pääoman tuotto, % 15,3 n/a - -
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,2 n/a - -
Omavaraisuusaste, % 35,8 -209,2 - 34,8
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot 0,9 0,2 350 % 1,6
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot 3,7 -0,2 - 2,8
Konsernin saneerausvelat 16,1 150,3 -89 % 19,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, 
jatkuvat toiminnot 710 671 5 % 680

Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 728 687 6 % 691
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 16,2 15,9 1 % 23,6

 *) Vertailuluvut vuodelta 2017 on oikaistu johtuen siitä, että Wirsbo-alakonserni on esitetty lopetettuina toimintoina.
**) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.
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Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkistaa vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja 
parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. 
Yhtiön johto on arvioinut mitkä vaihtoehtoiset tun-
nusluvut kuvaavat parhaiten yhtiön liiketoimintaa ja 
päätynyt raportoimaan oikaistun liikevaihdon, oikais-
tun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihto-
ehtoisina tunnuslukuina. 

Jatkuvat toiminnot,
Me *) 16/2018

Vertailu
kelpoinen 

oikaistu
16/2017 Muutos%

Oikaistu liikevaihto 66,1 65,2 1 %
Oikaistu käyttökate 3,4 2,7 25 %
Oikaistu liiketulos 2,4 1,5 69 %

*)  Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin on esitetty puolivuosikatsauksen 
taulukot osiossa.

Tilauskanta 

Componentan jatkuvien toimintojen tilauskanta 
kesäkuun 2018 lopussa oli 1,9 % suurempi kuin vuotta 
aiemmin eli 16,2 Me (15,9 Me). Tilauskanta käsittää 
kahden seuraavan kuukauden asiakkaille vahvistetut 
tilaukset.

Liikevaihto

Katsauskauden jatkuviin toimintoihin kuuluivat Suo-
messa sijaitsevat valimoliiketoiminnot Porissa ja 
Karkkilassa ja Ruotsissa sijaitseva konepaja Främ-
mestadissa. Lisäksi konsernilla on hallintotoimintoja 
sekä kiinteistöliiketoimintaa Suomessa. 

Katsauskauden jatkuvia toimintojen liikevaihto nousi 
1 % ja oli 66,1 Me (65,4 Me). Oikaistu liikevaihto oli 
66,1 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edel-
lisvuonna oli 65,2 Me. 

Componentan liikevaihto jakautui katsauskau-
della asiakastoimialoittain seuraavasti: raskaat ajo-
neuvot 63 % (64 %) ja muut teollisuuden alat 37 % 
(36 %).

Tulos

Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden oikaistu 
käyttökate parani edellisvuodesta ja oli 3,4 Me 
(2,7 Me). Katsauskauden oikaistua käyttökatetta 

paransivat erityisesti kiinteiden kustannusten pie-
nentyminen sekä vertailukautta paremman likvi-
diteettitilanteen mahdollistama tehokkaampi tuo-
tannon ja logistiikan suunnittelu sekä toteuttaminen. 
Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen 
oli -0,0 Me (-0,3 Me). Kannattavuutta heikensi 
materiaali hintojen nousun vaikutus valimoissa ja 
eräät materiaalitoimituksiin liittyvät erikoisrahdit. 

Konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden 
oikaistu liiketulos nousi edellisvuodesta ja oli 2,4 Me 
(1,5 Me). Käyttökatteen paranemisen lisäksi koneiden 
ja kaluston poistojen pienentyminen paransi oikaistua 
liiketulosta. Koneisiin ja kalustoon liittyvät poistot pie-
nenivät aikaisempina vuosina kirjattujen arvonalen-
tumisten johdosta pienentyneen poistopohjan 
vuoksi. Jatkuvien toimintojen katsauskauden liike-
tulos, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät, oli 1,7 Me (-3,1 Me). Vertailukelpoisuuteen vai-
kuttavat erät jatkuvien toimintojen käyttökatteessa 
vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, 
yhteensä -0,7 Me, liittyvät Karkkilassa sijaitsevien 
sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksiin -0,6 Me, sanee-
raus- ja uudelleenjärjestelykuluihin -0,2 Me ja liike-
toimintaan liittymättömien kiinteistöjen myynti-
voittoihin 0,2 Me. Muut vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät olivat nettona -0,1 Me.

Rahoituskulut pienentyivät saneerausmenettelyi-
den johdosta. Katsauskaudella ei ole kirjattu siirtyviä 
korko kuluja etuoikeudettomille korollisille saneeraus-
veloille, koska niitä on käsitelty viimesijaisina velkoina, 
jolloin saneerausmenettelyiden aloittamisen jälkeen 
kertyneitä siirtyviä korkoja on leikattu 100 prosent-
tia saneerausohjelmien vahvistamisesta johtuen. Jat-
kuvien toimintojen netto rahoituserät, sisältäen ver-
tailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät, olivat -0,1 Me 
(-0,3 Me).

Lopetettujen toimintojen tulos vuoden 2017 kesä-
kuun lopussa oli -3,6 Me. Componenta Wirsbo AB 
ja Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 
17.7.2017. 

Konsernin jatkuvien toimintojen puolivuosikatsauk-
sen tulos oli 1,4 Me (-3,2 Me). Katsauskauden osake-
kohtainen laimentamaton tulos oli 0,01 e (-0,04 e) ja 
katsauskauden jatkuvien toimintojen osakekohtainen 
laimentamaton tulos oli 0,01 e (-0,02 e). 
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Tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin katsauskauden lopun rahat ja pankkisaa-
miset olivat yhteensä 6,2 Me (3,5 Me). Yhtiöllä ei ollut 
sitovia luottositoumuksia katsauskauden lopussa. 
Jäljellä ollut pääasiakkailta tullut ennakkomaksuihin 
perustuva rahoitus 0,1 Me maksettiin pois helmikuun 
2018 lopussa.

Katsauskauden lopussa Componenta-konsernin 
velat olivat yhteensä 33,7 Me, josta ulkoiset sanee-
rausvelat olivat 16,1 Me. Siitä Componenta Oyj:n 
osuus oli 7,8 Me, Componenta Finland Oy:n 5,8 Me 
ja Componenta Främmestad AB:n 2,5 Me. Ulkoisiin 
saneerausvelkoihin sisältyy 0,8 Me korollista velkaa, 
josta 0,1 Me on lyhytaikaista. Lisäksi muita pitkäaikai-
sia velkoja oli 2,1 Me ja lyhytaikaisia ostovelkoja, siirto-
velkoja ja muita velkoja oli 15,5 Me.

Nettovelkaantumisaste kesäkuun 2018 lopussa oli 
-24 %, vuoden 2017 vertailulukua ei ole tarkoituksen-
mukaista laskea negatiivisesta omasta pääomasta 
johtuen. Nettovelkaantumisaste sisältää saneeraus-
veloista vain korolliset velat. Konsernin omavarai-
suusaste oli kesäkuun 2018 lopussa 36 % (-209 %). 
Kesäkuun 2018 lopussa kaikkien erillisyhtiöiden omat 
pääomat olivat positiiviset. Konsernin oma pääoma 
oli positiivinen 18,8 Me. Konsernin omaa pääomaa 
parantaa myös Componenta Dökümcülük Ticaret ve 
Sanayi A.Ş:lta saadun pääomalainan 27,0 Me luokit-
telu oman pääoman ehtoiseksi vuoden 2017 kolman-
nella vuosineljänneksellä. Pääomalainalle ei sopimuk-
sen mukaan makseta korkoa, eikä sille ole määritetty 
takaisinmaksuaikaa. Laina on maksettava pois ennen 
kuin Componenta Främmestad AB voi maksaa 
 osinkoa. 

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettoraha-
virta tilikaudella oli 3,7 Me (-0,2 Me). Parantunut 
 jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta  johtuu 
paremmasta liiketoiminnan kannattavuudesta ja 
käyttöpääoman pienentymisestä. 

Katsauskauden lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli 
20,6 Me positiivinen ja sijoitetun pääoman tuotto oli 
16 % ja oman pääoman tuotto 15 %. Vertailulukuja 
kesäkuun 2017 osalta ei ole tarkoituksenmukaista 
laskea negatiivisesta omasta pääomasta johtuen. 

Investoinnit

Konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden tuo-
tannollisten investointien määrä oli 0,6 Me (1,4 Me), 
josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 0,0 Me 
(0,0 Me). Konsernin investointien nettorahavirta oli 
0,2 Me (-1,1 Me), joka sisältää konsernin investointien 
kassavirran aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, 
myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen 
käyttöomaisuushyödykkeiden ja liiketoimintojen 
 kassavirran.

Henkilöstö

Konsernin jatkuvien toimintojen keskimääräinen 
henkilömäärä katsauskauden aikana oli 584 (571) ja 
vuokratyövoima mukaan lukien 710 (671). Konsernin 
jatkuvien toimintojen henkilömäärä katsauskauden 
lopussa oli 598 (565), vuokratyövoima mukaan lukien 
yhteensä 728 (910), josta katsauskauden lopussa 
Suomessa oli 67 % (53 %) ja Ruotsissa 33 % (47 %). 

Riskit ja liiketoiminnan 
epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä 
ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, 
tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön 
liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, 
toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, 
työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuote vastuuriskit, 
henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit  
(rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin  liittyvät 
riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautu-
misessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään 
valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita  luonnollisia  
suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen 
yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suo-
jaavien johdannaisten solmimista varten. Yhtiön toi-
minnan jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä 
sekä muita liiketoiminnan riskejä on kuvattu yhtiön 
30.4.2018 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta mer-
kittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Com-
ponenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn 
suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksu-
suorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien 
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toteuttamiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä 
pääasiak kaat tukevat Componentaa  normaalia 
lyhyem millä myynnin maksuehdoilla ja koska kon-
serni yhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulko puolista 
rahoitusta. Componenta Främmestad AB:n toiminta-
mallin muutos tähtää sitoutuneen käyttöpääoman ja 
käyttöpääoma tarpeen rakenteelliseen pienentämi-
seen. 

Saneerausohjelmat 

Saneerausohjelmien toteuttaminen on  edennyt 
koko konsernissa suunnitellusti. Componenta 
 Främmestad AB maksoi maaliskuussa, sen heinä-
kuussa 2018 erääntyvät saneerausvelat. Compo-
nenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjel-
mat alkavat vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2023. 
Maksu ohjelma konsernissa päättyy 2024. Konsernin 
saneerausvelat 30.6.2018 olivat 16,1 miljoonaa euroa 
(31.12.2017: 19,0 Me). Konsernin ulkoisista 16,1 Me 
saneerausveloista lyhytaikaista velkaa oli 0,8 Me. 
Ulkoisiin saneerausvelkoihin sisältyy 0,8 Me korollista 
velkaa, josta 0,1 Me on lyhytaikaista. 

Saneerausohjelmien mukaisesti Componentan tulee 
myydä sen liiketoiminnalle tarpeettomat kiinteistöt. 
Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi 

määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin markkina-
hintaan ja niiden yhteenlaskettu kassavaikutus kon-
sernissa oli 0,2 miljoonaa euroa. Componenta Oyj:n 
tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi 5.4.2018 Kiin-
teistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu 13 -nimi-
sen yhtiön koko osakekannan. Myynti toteutettiin 
markkinahintaan ja sen kassavirtavaikutus konser-
nissa oli 0,4 Me. Lisäksi Componenta Finland Oy myi 
Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato -nimisen 
yhtiön osakkeet 25.6.2018. Myynti toteutettiin mark-
kinahintaan ja kaupan kassavaikutus oli 0,2 miljoo-
naa euroa. Yllä kerrottujen kauppojen yhteenlaskettu 
tulosvaikutus oli 0,2 Me.  

Componenta on solminut kesäkuussa 2018 esi-
sopimuksen Karkkilassa sijaitsevien ei liiketoimin-
taa tukevien kiinteistöjen myynnistä. Kaupan odo-
tetaan toteutuvan kolmannella vuosineljänneksellä. 
Kaupalla ei ole toteutuessaan mainittavaa tulosvaiku-
tusta, koska kiinteistöt on arvostettu todennäköiseen 
myyntihintaan per 30.6.2018. Katsauskaudella on kir-
jattu arvonmuutoksia -0,6 Me. Kaupan kassavirta-
vaikutuksen odotetaan olevan noin 0,9 Me.

Saneerausohjelmien sisältöä on kuvattu tarkemmin 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja tämän katsauksen 
laadintaperiaatteissa.

Maksuuntulevien saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu
Me 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Yhteensä
Componenta Oyj - 0,7 0,7 0,7 0,7 5,2 - 7,8
Componenta Finland Oy - 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 - 5,8
Componenta Främmestad AB - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4
Yhteensä - 2,0 2,0 2,0 2,0 7,5* 0,4 16,1

*)  Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan 
kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saatavat tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 
80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.
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Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n 24.5.2018 pidetty varsinainen 
yhtiökokous vahvisti 1.1.-31.12.2017 tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiö kokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 
 osinkoa ei jaeta 31.12.2017 päättyneeltä tili kaudelta.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. 
Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet 
Petteri Walldénin, Olli Isotalon ja Anne Leskelän sekä 
uutena jäsenenä Asko Nevalan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohta-
jalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hal-
lituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten 
hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille makse-
taan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsen-
ten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön 
mukaisesti.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastus-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättä-
mään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §.ssä tarkoitettujen osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee 
enintään 9 320 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,99 
prosenttia yhtiön osakkeista. 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia että 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Uudet osakkeet 
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. 
Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen 
tapahtuu osakkeenomistajien merkintä etuoikeudesta 
poiketen (suunnattu anti). Osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy, koska valtuutusta käy-
tetään yhtiön  kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, 
kuten hallituksen suunnittelemien optio-oikeuksien 
ja sitouttavan osakepalkkiojärjes telmän toteuttami-
seen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien 
osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen. 
Valtuutus on voimassa 24.5.2022 saakka.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen koh-
taa 7 huomioiden uuden tilintarkastuslain (1114/2015) 
voimaantulon aiheuttamat muutokset. Uuden tilin-
tarkastuslain mukaisesti tilintarkastajien valvonnasta 
vastaa 1.1.2016 lähtien Patentti- ja rekisterihallituk-
sen Tilintarkastusvalvonta. Yhtiöjärjestyksen kohdan 
7 ensimmäinen kappale hyväksyttiin kuulumaan seu-
raavasti: ”Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee 
olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastaja-
rekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka pää-
vastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.”

Hallitus ja johto

Componenta Oyj:n hallitus piti 24.5.2018 pidetyn 
 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymis-
kokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheen-
johtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi 
Olli Isotalon. 

Hallitus päätti, että erillistä tarkastusvaliokuntaa ei 
perusteta ja, että hallitus kokonaisuudessaan vastaa 
tehtävistä, jotka Suomen listayhtiöiden hallinnointi-
koodissa on annettu tarkastusvaliokunnalle.

Johtoryhmää täydennettiin nimittämällä Mervi Immo-
nen Componentan lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän 
jäseneksi 17.5.2018. Componentan johtoryhmän muo-
dostavat 17.5.2018 alkaen toimitusjohtaja Harri Suutari, 
lakiasiainjohtaja Mervi Immonen, talousjohtaja Marko 
Karppinen ja operatiivinen johtaja Pasi Mäkinen. 
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Osakkeet ja osakepääoma

Componenta Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Hel-
singissä. Osakkeen katsauskauden keskikurssi oli 
0,18 euroa, alin kurssi 0,14 euroa ja ylin kurssi 0,26 
euroa. Osakkeen kurssi kesäkuun lopussa oli 0,18 
euroa (0,31 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli 
katsauskauden lopussa 34,8 Me (54,4 Me) ja osak-
keen suhteellinen vaihto katsauskaudella 40 % 
(110 %) osakekannasta. 

Componentan osakepääoma oli  katsauskauden 
päättyessä 1,0 Me (1,0 Me). Yhtiön osakkeiden 
yhteen laskettu määrä katsauskauden lopussa oli 
177 269 224 (177 269 224) osaketta. 

Osakkeenomistajien määrä katsauskauden päät-
tyessä oli 7 798 (7 055).

Helsinki 9. elokuuta 2018

COMPONENTA OYJ

Hallitus

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen,  
jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.
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Puolivuosikatsauksen taulukot
Laskentaperiaatteet

Componenta Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesä-
kuulta 2018 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset 
-säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä 
Componentan 30. huhtikuuta 2018 julkaistun tilin-
päätöksen 2017 kanssa. Componenta on noudatta-
nut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja las-
kentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017 lukuun 
ottamatta vuonna 2018 voimaan tulleita Componen-
taa koskevia IASB:n julkistamia uusia ja uudistettuja 
IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Näillä muutok-
silla ei ole olennaista vaikutusta puolivuosikatsauk-
seen. Puolivuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole 
tilintarkastettu.

Sovelletut uudet standardit
IFRS 9, Rahoitusinstrumentit
IFRS 9-standardi, Rahoitusinstrumentit, korvaa IAS 
39-standardin, Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen 
ja arvostaminen. Uusi standardi määrittää rahoitus-
varojen ja -velkojen luokittelua ja arvostamista, nii-
den arvonalentumisen määrittämistä sekä suojaus-
laskennan soveltamisen periaatteita. Componenta 
otti standardin käyttöön 1.1.2018 yksinkertaistetun 
takautuvan lähestymistavan mukaisesti, jolloin IFRS 
9-standardiin siirtymisen kokonaisvaikutus näyte-
tään avaavan taseen oman pääoman oikaisuna.

Rahoitusvarojen luokittelu IFRS 9standardin mukaan:
Luokittelu IAS 39standardin mukaan Luokittelu IFRS 9standardin mukaan

Myyntisaamiset ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon 

Muut sijoitukset Myytävissä olevat rahavarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
(tai muun laajan tuloksen erien kautta)

Johdannaiset, joihin sovelletaan 
suojauslaskentaa

Suojaukseen käytettävät johdannaiset 
(käypään arvoon muun laajan tuloksen 
erien kautta)

Käypään arvoon muun laajan tuloksen 
erien kautta

Johdannaiset, joihin ei sovelleta 
suojauslaskentaa

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

Konsernissa ei tällä hetkellä ole muita sijoituk-
sia tai johdannaisia, eli käypään arvoon arvostetta-
via rahoitusvaroja ja -velkoja, joihin sovellettaisiin 
IFRS 9-standardia. Näin ollen standardia sovelle-
taan pelkästään myyntisaamisiin ja muihin saamisiin. 
IFRS 9-standardin vaikutus Componentalla näkyy 
arvioitujen epävarmojen saatavien arvonalentumi-
sissa, jotka muodostuvat odotettujen luottotap-
pioiden mallin soveltamisesta. Componenta käyttää 
yksinkertaistettua lähestymistapaa määrittäessään 
myyntisaamisten luottotappioriskiä. Odotettavissa 
olevat luottotappiot arvioidaan ja kirjataan myyn-
tisaamisten ikäanalyysin mukaiseen luokitteluun 
perustuen. Lisäksi huomioidaan historiatietoa sekä 
tuntemusta asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. 
Aikaisemmin realisoituneet luottotappiot ovat olleet 
alhaisella tasolla, johtuen Componentan vakavarai-
sista globaaleista asiakkaista. Uuden odotettavissa 
olevien luottotappioiden mallin soveltamisella ei ollut 
olennaista vaikutusta Componenta konsernille eikä 
vuoden 2017 vertailulukuja siten ole oikaistu. Compo-
nenta kirjasi 30.6.2018 uuden odotettavissa olevien 
luottotappioiden mallin mukaisesti tuloslaskelman 
luottotappioihin ja taseen myyntisaamisiin 0,1 Me.
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IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista

IFRS 15-standardi, Myyntituotot asiakassopimuk-
sista, korvaa IAS 11 – Pitkäaikaishankkeet ja IAS 18 – 
Tuotot, standardit sekä niihin liittyvät tulkinnat. 
Componenta otti standardin käyttöön täysin takau-
tuvasti 1.1.2018. IFRS 15-standardi sisältää viisivaihei-
sen mallin asiakassopimusten perusteella saatavien 
myyntituottojen tuloutukseen. 

Myyntituottoja kirjataan siihen määrään, eli siihen 
transaktiohintaan, josta on sovittu, mahdolliset alen-
nukset huomioiden. Asiakkaat hyväksyvät transak-
tiohinnat allekirjoittamalla sopimuksen. Konsernilla ei 
ole sellaisia pitkäaikaisia sopimuksia, joissa aika, joka 
kuluu siitä, kun yhteisö luovuttaa luvatun tavaran asi-
akkaalle, siihen, kun asiakas maksaa kyseisestä tava-
rasta, on yli yhden vuoden pituinen. Tästä johtuen, 
konsernissa ei muodostu suoritevelvoitteille merkit-
täviä transaktiohintojen muutoksia.

Konsernin velvollisuus tarjota hyvitystä virheellisistä 
tuotteista normaaleiden takuiden puitteissa kirjataan 
varauksena IAS 37-standardin mukaisesti.

1.1.2018 käyttöön otetulla IFRS 15-standardin vai-
kutuksia on arvioitu, ja sen seurauksena on todettu, 
ettei standardilla ole ollut merkittävää vaikutusta 
konsernin tuloutusperiaatteisiin. IAS18-standardin 
mukaan myyntituotto kirjattiin, kun tavaroiden omis-
tukseen liittyvät merkittävät riskit siirtyivät asiak-
kaalle, kun taas uuden IFRS 15-standardin mukaan 
myyntituotto kirjataan, kun määräysvalta siirtyy 
 asiakkaalle. Componentalla tavaroiden omistukseen 
liittyvät riskit ja määräysvallan siirtymisen ajankohta 
on identtinen. Tästä johtuen uudella standardilla ei 
ole ollut vaikutusta tilikauden, eikä sitä edeltävän tili-
kauden tuloslaskelmaan, taseeseen tai rahavirtaan, 
eikä vuoden 2017 taloudellisia tietoja ole näin ollen 
oikaistu.

Componenta valmistaa ja myy rautavaluja sekä 
koneistettuja rautavaluja markkinoille. Componenta 
kirjaa myyntituoton, kun (tai sitä mukaa kuin) se on 
täyttänyt suoritevelvoitteen, luovuttamalla sovitut 
tavarat asiakkailleen. Componenta täyttää suorite-
velvoitteen yhtenä ajankohtana. Määräysvalta siir-
tyy asiakkaalle, kun tavarat on toimitettu asiakkaan 
haluamaan paikkaan toimitusehtojen mukaisesti. 

Määräysvallan siirtymisen jälkeen asiakas voi itse 
ohjata tavaroiden käyttöä ja saada olennaisen osan 
tavaran jäljellä olevasta hyödystä. Käytännössä asi-
akkaat käyttävät Componentan tuotteita omien 
tuotteidensa valmistamiseen, jolloin he kasvattavat 
omien tuotteidensa arvoa.

Pääosa Componentan asiakkaista ovat suuria vaka-
varaisia globaaleja yhtiöitä. Odotettavissa olevien 
luottotappioiden määrä näiltä asiakkailta on vähäinen. 
Luottotappiovaraus perustuu historiallisiin sekä asia-
kaskohtaisiin selvityksiin.

IFRS 16, Vuokrasopimukset
Componenta jatkaa IFRS 16 Vuokrasopimuk-
set-standardin vaikutusten selvittämistä vuoden 
2017 tilinpäätöksessä kerrotun mukaisesti.

Saneerausohjelmat 

Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä Compo-
nenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n sanee-
rausmenettelyn aloittamisesta 30.9.2016. Helsingin 
 käräjäoikeus määräsi asianajaja Mika Ilveskeron
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä Compo-
nenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneeraus-
menettelyjen selvittäjäksi (”selvittäjä”). Tämän lisäksi 
Helsingin käräjäoikeus asetti kummankin yhtiön 
 yrityssaneerausta varten velkojatoimikunnat, jotka 
toimivat saneerausmenettelyssä velkojien yhtei-
sinä edustajina. Käräjäoikeuden asettamissa velkoja-
toimikunnissa ovat edustettuina eri velkojaryhmät, 
kuten vakuusvelkojat, ostovelkojat, toimittajatakauk-
sen saaneet velkojat sekä muiden vakuudettomien 
velkojen velkojat. Componenta Oyj:llä ja Componenta 
Finland Oy:llä on omat erilliset velkojatoimikunnat, 
johtuen yhtiöiden eri velkojatahoista. 

Helsingin käräjäoikeus vahvisti Componenta 
Oyj:n ja sen tytäryhtiön Componenta Finland Oy:n 
 saneerausohjelmat 23.8.2017.  Saneerausohjelman 
perusteella Componenta Oyj:n  etuoikeudettomia 
saneerausvelkoja leikattiin noin 94 prosentilla ja 
viime sijaiset saneerausvelat leikattiin kokonaan. 
Componenta Finland Oy:n vakuusvelat maksetaan 
täysimääräisesti, kun taas muita etuoikeudettomia 
velkoja leikattiin 75 prosenttia. Maksuohjelma alkaa 
molempien yhtiöiden osalta toukokuussa 2019 ja 
päättyy marraskuussa 2023. 
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Componenta Oyj allekirjoitti 4.8.2017 sopimuk-
sen omistamiensa Componenta Turkin osakkeiden, 
jotka edustavat 93,6 % osakkeista ja äänistä, myyn-
nistä Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş:lle. Kauppa 
toteutui lopullisesti 27.9.2017. Sopimukseen kuului-
vat Turkissa sijaitsevat rauta-, konepaja- ja alumii-
niliiketoiminnat kokonaisuudessaan. Kaupalla ei ollut 
kassavirta vaikutusta. Osakekaupan loppuunsaattami-
sen yhteydessä turkkilaiset klubilainapankit vapautti-
vat Componenta Oyj:n kaikista klubilainasopimukseen 
perustuvista vastuista ja velvoitteista sisältäen vapau-
tuksen 80 Me:n määräisestä lainatakauksesta. 

Turkin yhtiön osakekaupan toteutuminen  vaikuttaa 
jonkin verran Helsingin käräjäoikeuden 23.8.2017 
vahvistaman Componenta Oyj:n saneerausohjel-
man toteutumiseen. Lainatakaus turkkilaisille klubi-
lainapankeille, määrältään 80 Me, otettiin huomioon 
vahvistetussa saneerausohjelmassa ehdollisena 
ja enimmäismääräisenä saneerausvelkana, koska 
saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen hetkellä 
turkkilaiset klubilainapankit eivät olleet vielä vapaut-
taneet Componenta Oyj:tä lainatakauksesta. Osake-
kaupan toteuduttua 80 Me:n takausvastuu poistui 
Componenta Oyj:n ehdollisina ja enimmäismääräisinä 
huomioiduista saneerausohjelman veloista. Compo-
nenta Oyj:n etuoikeudettomilla velkojilla on saneeraus-
ohjelmaan sisältyvän lisäsuoritusvelvollisuuden perus-
teella oikeus 80 Me:n saneerausvelalle maksettavaa 
suoritusta vastaavaan osuuteen eli yhteensä 3,2 Me 
suuruiseen lisäsuoritukseen maksuohjelman viimei-
senä maksupäivänä marraskuussa 2023. Lisäsuoritus 
maksetaan yhtiön saneerausohjelman mukaisille etu-
oikeudettomille velkojille näiden saatavien mukaisessa 
suhteessa. Componenta Oyj:n saneerausohjelma 
sisältää edelleen muita ehdollisia ja enimmäismääräisiä 
velkoja noin 7,3 Me, joille on saneerausohjelmaan sisäl-
tyvän maksuohjelman mukaan kohdistettu noin 0,3 Me 
suoritukset. Componenta Oyj:n ja Componenta Fin-
land Oy:n yhteenlaskettujen taseessa olevien ulkois-
ten saneerausvelkojen määrä velkaleikkausten jäl-
keen on noin 13,6 Me, kun otetaan huomioon 80 Me:n 
takausvastuun poistumisesta syntyvä lisäsuori-
tusvelvollisuus sekä ehdollisille ja enimmäismääräisille 
saneerausveloille kohdistetut suoritukset. Takausvas-
tuu sekä muut ehdolliset ja enimmäismääräiset velat 
oli aiemmin huomioitu vain taseen ulkopuolisissa vas-
tuissa. 

Ruotsissa sijaitsevat Componenta Wirsbo AB ja Com-
ponenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 17.7.2017. 
Yhtiöiden olisi tullut vahvistettujen saneerausohjel-
mien mukaisesti maksaa saneerausvelat, noin 4,9 
Me, heinäkuussa 2017. Ensisijaisena tarkoituksena oli 
saneerausvelkojen maksun lykkäämisestä sopimi-
nen velkojien kanssa ja uudelleenrahoituksen järjes-
täminen tammikuuhun 2018 mennessä. Ulkopuoli-
sen rahoituksen järjestyminen ja saneerausvelkojen 
maksujen lykkääminen tammikuuhun 2018 asti kävi 
epätodennäköiseksi heinäkuussa 2017 velkojien riit-
tämättömän tuen johdosta. Componenta neuvotteli 
samaan aikaan potentiaalisten takomoliiketoiminnan 
ostajaehdokkaiden kanssa, mutta nämä neuvottelut 
päättyivät tuloksettomina. 

Componenta Främmestad AB:n saneerausohjelma 
vahvistettiin Skaraborgin käräjäoikeuden päätöksellä 
3.7.2017. Yhtiön on määrä, paikallisen tuomioistuinpää-
töksen mukaisesti, maksaa 12 kuukauden kuluessa 
päätöksestä lukien noin 2,6 Me konsernin ulkoisia 
saneerausvelkoja ja 0,6 Me palkkatakaus Ruotsin val-
tiolle. Saneerausohjelman vahvistamisen edellytyk-
senä oli riittävä velkojien tuki, joka saavutettiin, kun 
Componenta Främmestad AB ja Componentan Turkin 
yhtiö allekirjoittivat toukokuussa 2017 erillisen sopi-
muksen 10 Me:n suuruisen saneerausvelkasaami-
sen hoitamisesta. Sopimuksen mukaan Componenta 
Främmestad AB:n velkaa Componentan entiselle Tur-
kin yhtiölle leikataan 75 % ja jäljelle jäänyt 2,5 Me mak-
setaan pois muiden saneerausvelkojen maksami-
sen jälkeen kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu 
on sidottu Componenta Främmestad AB:n käyttökat-
teeseen. Componenta Främmestad AB:lla on 27,0 Me 
suuruinen oman pääoman ehtoisena käsiteltävä pää-
omalaina myydylle Turkin yhtiölle. Laina on koroton ja 
sille ei ole lyhennysaikataulua. Laina estää mahdolli-
sen osingonjaon kyseisessä tytäryhtiössä. Compo-
nenta Främmestad AB maksoi maaliskuussa, sen hei-
näkuussa 2018 erääntyneet saneerausvelat ja jäljellä 
on enää 2,5 Me:n velka Turkille.

Saneerausohjelmien sisältö on kuvattu tarkemmin 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä.
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Konsolidointiperusta

Saneerauspäätöksen vahvistuksen myötä Compo-
nentalle määrättiin saneerausohjelman valvoja, jonka 
on saneerausohjelman mukaisesti annettava velko-
jille selonteko vuosittain saneerausohjelman toteutta-
misesta sekä saneerausohjelman päätyttyä loppuse-
lonteko ohjelman toteutumisesta. Saneerausohjelma 
voidaan tuomioistuimen päätöksellä määrätä valvo-
jan tai velkojan vaatimuksesta raukeamaan. IFRS 10:n 
mukaisista määräysvaltaan liittyvistä rajoitteista huo-
limatta Yhtiö katsoo, että Componenta Finland Oy:n ja 
Componenta Främmestad AB:n sisällyttäminen Com-
ponentan konsernitilinpäätökseen on perusteltua ja 
antaa oikean kuvan konsernin tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta. 

Johto pitää edelleen konsernitilinpäätöksen laatimista 
perusteltuna, koska yhtiön ja sen konsernitilinpää-
tökseen yhdisteltyjen tytäryhtiöiden toiminnot liit-
tyvät läheisesti toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvai-
sia. Näin ollen Componentan taloudellinen informaatio 
esitetään konsernin osavuosikatsauksena, joka kat-
taa yhtiön ja yrityssaneerauksen alla olevat tytär-
yhtiöt sekä muiden emoyrityksen määräysvallassa 
olevien yritysten taloudellisen informaation. 

Saneerausohjelmien sisältö on kuvattu tarkemmin 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta

Tämä osavuosikatsaus on laadittu perustuen toi-
minnan jatkuvuuteen, jolloin oletetaan, että Compo-
nenta pystyy ennakoitavissa olevassa tulevaisuu-
dessa realisoimaan varansa ja suorittamaan velkansa 
osana tavanomaista liiketoimintaa saneerausohjel-
mien puitteissa. Componentan johto on toiminnan 
jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut 
eri vahvistettuihin saneerausohjelmiin liittyvät epä-
varmuustekijät ja riskit, yhtiön käytettävissä ole-
vat rahoituslähteet sekä eri saneerausohjelmien alla 
olevien yhtiöiden liiketoiminnan kassavirtaennus-
teet seuraavan 12 kuukauden aikana. Saneeraus-
ohjelmista johtuvien rajoitteiden vuoksi Compo-
nenta arvioi, että sillä on vain rajallinen mahdollisuus 
vaikuttaa siihen, miten se pystyy siirtämään kon-
serniyhtiöiden välillä likvidejä varoja (kuten tytä-
ryhtiöiden mahdollisuus jakaa varojaan osinkojen, 
konserniavustusten muodossa tai varojen lainaus 

konserniyhtiöiden välillä) ja minkälaista uutta rahoi-
tusta se voi hankkia. Johto on toiminnan jatkuvuutta 
arvioidessaan analysoinut hyväksyttyjen saneeraus-
ohjelmien vaikutusta konsernin, saneerausohjelmissa 
olevien yhtiöiden sekä emoyhtiön taloudelliseen ase-
maan sekä kassavirtoihin. 

Konsernin maksuvalmiustilanteeseen ja sen vaiku-
tukseen yhtiön tuloskehitykseen sekä saneeraus-
ohjelmien ja rahoitustransaktioiden onnistumiseen 
liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka yhtiön 
johto on huomioinut tehdessään arvioita toiminnan 
jatkuvuudesta. On mahdollista, että saneerausoh-
jelmien toteutukset epäonnistuvat ja yhtiöt ajau-
tuvat konkurssiin. Saneerausohjelmien toteuttami-
nen voi epäonnistua esimerkiksi siitä syystä, että 
saneerauksessa olevat yhtiöt eivät kykene suo-
riutumaan tuomioistuinten vahvistamista sanee-
rausohjelmissa vahvistetuista saneerausvelkojen 
takaisinmaksuista ja velkojat eivät suostuisi tässä 
tilanteessa uudelleen neuvottelemaan sellaisesta 
velkojen maksujärjestelyistä, joista yhtiöt kykenisi-
vät selviytymään.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävät yhtiön 
ja johdon arviot ja olettamat sekä epävarmuudet 
ovat seuraavat:

●● Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy kyke-
nevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukai-
sista maksusuorituksista.

●● Componenta Främmestad AB pystyy maksa-
maan saneerausvelkansa sovittujen maksuohjel-
miensa mukaisesti. Yhtiö uskoo, että Componenta 
Främmestad AB kykenee maksamaan nämä velat 
ajallaan omalla tulorahoituksellaan. Componenta 
Främmestad AB on maksanut kaikki lyhytaikaiset 
vuoden 2018 saneerausvelkansa ajallaan, yhteensä 
2,9 Me. Componenta Främmestad AB:lla on edel-
leen 2,5 Me:n velka Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret 
A.Ş:lle, joka on määrä maksaa pois muiden sanee-
rausvelkojen maksamisen jälkeen kuuden vuoden 
kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta 
Främmestad AB:n käyttökatteeseen.

●● Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kas-
savirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilan-
netta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden 
tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, 
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käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpää-
omatarpeista. Saneerausohjelmien alla olevien 
yhtiöiden kassavirtaennusteisiin ja rahoitukseen 
liittyy merkittäviä johdon arvioita ja olettamia sekä 
epävarmuustekijöitä.

Johto on yhtiöiden kassavirtaennusteita tehdessään 
tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyy-
meista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoin-
neista ja käyttöpääomatarpeista. Näihin arvioihin liit-
tyy merkittävää epävarmuutta, sillä ei ole varmuutta, 
että ennustetut myynnin volyymit, myyntihinnat ja 
käyttökatetasot tullaan saavuttamaan tai investoin-
nit pystytään toteuttamaan arvioidulla tavalla.

Johdon harkintaa edellyttämät 
laadintaperiaatteet

Laadittaessa tätä osavuosikatsausta kansainväli-
sen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto 

joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja 
olettamuksia. Seuraavassa kappaleessa mainitaan ne 
arviot ja oletukset, joihin liittyy merkittävä riski varo-
jen ja velkojen kirjanpitoarvojen olennaisista muutok-
sista. 

Tätä osavuosikatsausta laadittaessa, johto on käyt-
tänyt merkittävää harkintaa arvioidessaan toiminnan
jatkuvuutta. Toiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävar-
muustekijöitä on kuvattu yllä tarkemmin kohdassa 
oletus toiminnan jatkuvuudesta. Johto on tehnyt 
merkittäviä arvioita ja oletuksia määrittäessään tilin-
päätöksen omaisuuserien kuten sijoituskiinteistöjen, 
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja vaihto- 
omaisuuden arvostusta, laskennallisten verosaamis-
ten realisoitavuutta ja vastuusitoumuksia. 



14Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Konsernin tuloslaskelma
 

Me 1.1.30.6.2018

 
1.1.30.6.2017 

Muutettu*) 1.1.31.12.2017
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 66,1 65,4 122,4
Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 0,2 31,5
Liiketoiminnan kulut 64,5 -67,5 -124,1
Käyttökate 2,7 -1,9 29,8
% liikevaihdosta 4,1 -2,9 24,4
Poistot ja arvonalenemiset 1,0 -1,2 -3,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,0
Liiketulos 1,7 -3,1 26,3
% liikevaihdosta 2,6 -4,7 21,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 -0,3 102,1
Tulos rahoituserien jälkeen 1,6 -3,3 128,3
% liikevaihdosta 2,4 -5,1 104,8
Verot 0,2 0,2 0,5
Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos 1,4 -3,2 128,8

Lopetetut toiminnot:
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos 0,0 -3,6 -4,8
Tilikauden tulos 1,4 -6,8 124,1

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,4 -6,8 124,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 1,4 -6,8 124,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos
- Laimentamaton, e, yhteensä 0,01 -0,04 0,70
- Jatkuvat toiminnot, e 0,01 -0,02 0,73
- Lopetetut toiminnot, e 0,00 -0,02 -0,03
- Laimennusvaikutuksella oikaistu, e 0,01 -0,04 0,70

*)  Liiketoimintakatsauksessa esitettyjä tuloslaskelmaa ja rahavirtaa koskevia vertailutietoja vuoden 2017 osalta on oikaistu johtuen siitä, että Wirsbo-
alakonserni on esitetty lopetettuina toimintoina IFRS 5-standardin mukaisesti.
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Konsernin laaja tuloslaskelma
 

Me 1.1.30.6.2018

 
1.1.30.6.2017 

Muutettu*) 1.1.31.12.2017
Tilikauden tulos 1,4 -6,8 124,1

Jatkuvat toiminnot:
Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus 0,0 0,0 0,0
Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät

Muuntoeron muutos 1,0 -0,6 -0,9
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 0,0 0,0 0,0
Rahavirran suojaukset 0,0 0,1 0,1
Muut erät 0,0 0,0 -0,2

Tulosvaikutteiset yhteensä 1,0 -0,6 -1,0

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0
Jatkuvien toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,0 -0,6 -1,0

Lopetetut toiminnot
Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0
Muuntoeron muutos 0,0 0,2 -0,6
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0
Muut erät 0,0 0,0 0,0

Lopetettujen toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 0,2 -0,6

Tilikauden laaja tulos 0,5 -7,2 122,5

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,5 -7,2 122,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,5 -7,2 122,5

*)  Liiketoimintakatsauksessa esitettyjä tuloslaskelmaa ja rahavirtaa koskevia vertailutietoja vuoden 2017 osalta on oikaistu johtuen siitä, että Wirsbo-
alakonserni on esitetty lopetettuina toimintoina IFRS 5-standardin mukaisesti.
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Konsernin tase 
 

Me 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Varat

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 0,6 0,3 0,2
Liikearvo  - -
Sijoituskiinteistöt 0,0 1,5 0,5
Aineelliset hyödykkeet 19,7 22,4 21,0
Osuudet osakkuusyhtiöissä  - -
Saamiset 0,4 0,3 0,4
Muut rahoitusvarat ja osakeomistukset 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset verosaamiset  - -

Pitkäaikaiset varat yhteensä 20,7 24,5 22,1

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 13,5 17,8 14,3
Saamiset 11,2 21,9 9,3
Verosaamiset 0,0 0,1 0,0
Rahavarat 6,2 3,5 5,5

Lyhytaikaiset varat yhteensä 30,8 43,3 29,1

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 1,0 0,0 1,5

Varat yhteensä 52,5 67,8 52,8

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma

Osakepääoma 1,0 1,0 1,0
Muu oma pääoma 17,8 -137,6 17,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 18,8 -136,6 18,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0

Oma pääoma yhteensä 18,8 -136,6 18,3

Velat
Pitkäaikaiset

Korolliset pääomalainat 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 1,2 56,1 1,4
Korottomat velat ja pääomalainat 14,8 27,0 15,3
Varaukset 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset verovelat 1,4 2,0 1,3

Pitkäaikaiset velat yhteensä 17,4 85,1 18,0

Lyhytaikaiset
Pääomalainat 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 0,3 37,8 1,1
Korottomat velat 15,9 80,7 15,3
Tuloverovelat  - -
Varaukset 0,1 0,8 0,1

Lyhytaikaiset velat yhteensä 16,3 119,2 16,4

Velat yhteensä 33,7 204,3 34,4

Oma pääoma ja velat yhteensä 52,5 67,8 52,8
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Konsernin rahavirtalaskelma 
 

Me 1.1.30.6.2018 1.1.30.6.2017 1.1.31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta 

Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos rahoituserien jälkeen 1,6 -3,3 128,3
Poistot ja arvonalenemiset, jatkuvat toiminnot 1,0 1,2 3,5
Rahoituksen tuotot ja kulut, jatkuvat toiminnot 0,1 0,3 -102,1
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut, jatkuvat toiminnot 0,2 2,9 -29,5
Käyttöpääoman muutokset, jatkuvat toiminnot 1,2 -1,2 2,7

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3,8 -0,1 2,9
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot, jatkuvat toiminnot 0,1 -0,1 0,0
Maksetut verot, jatkuvat toiminnot 0,0 0,0 0,0

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta 3,7 -0,2 2,8
Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta 0,0 0,7 1,3
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,7 0,5 4,1

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, jatkuvat toiminnot 0,5 -0,2 -1,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti, jatkuvat toiminnot 0,7 0,0 0,0
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat, jatkuvat toiminnot 0,0 0,0 0,0
Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut, jatkuvat toiminnot   0,1 0,3

Jatkuvien toimintojen investointien rahavirta 0,2 0,0 -1,4
Lopetettujen toimintojen investointien rahavirta 0,0 -1,0 -1,2
Investointien nettorahavirta 0,2 -1,0 -2,6

Rahoituksen rahavirta
Vaihtovelkakirjalainan liikkeellelasku, jatkuvat toiminnot 0,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut, jatkuvat toiminnot 0,2 0,0 0,1
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-), jatkuvat toiminnot 3,0 -0,1 0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot, jatkuvat toiminnot    - 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset, jatkuvat toiminnot   - -0,1

Jatkuvien toimintojen rahoituksen rahavirta 3,2 -0,1 0,0
Lopetettujen toimintojen rahoituksen rahavirta 0,0 -0,3 -0,5
Rahoituksen nettorahavirta 3,2 -0,4 -0,4
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 0,7 -0,9 1,1

Rahavarat tilikauden alussa 5,5 4,4 4,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0
Rahavarat tilikauden lopussa 6,2 3,5 5,5

*)  Liiketoimintakatsauksessa esitettyjä tuloslaskelmaa ja rahavirtaa koskevia vertailutietoja vuoden 2017 osalta on oikaistu johtuen siitä, että Wirsbo-
alakonserni on esitetty lopetettuina toimintoina IFRS 5-standardin mukaisesti.



18Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Me
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahastot

Rakennusten ja 
maa-alueiden 

uudelleen-
arvostus-

rahasto
Muut

rahastot
Rahavirran 
suojaukset

Muunto-
erot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 21,9 15,0 191,1 0,0 5,6 0,1 0,6 363,6 129,7 0,0 129,7

Tilikauden tulos -6,8 -6,8 -6,8

Muuntoerot -0,4 -0,4 -0,4
Vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot 0,0 0,0

Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0
Muutokset rakennusten ja 
maa-alueiden uudelleen-
arvostusrahastossa 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0
Lopetettujen toimintojen laajan 
tuloksen erät 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -6,8 -7,3 0,0 -7,3
Vaihdettavan joukkovelka-
kirjalainan liikkeellelasku 0,0 0,0
Vaihdettavan joukkovelka-
kirjalainan konversio osakkeiksi 0,4 0,4 0,4

Uudelleenluokittelut -20,9 -15,0 -191,2 -0,7 227,8 0,0 0,0

Pääomalaina 0,0 0,0

Hybridilainan velkaleikkaus 0,0 0,0

Oma pääoma 30.6.2017 1,0 0,0 0,2 0,0 4,8 0,1 0,1 142,7 136,6 0,0 136,6

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahastot

Rakennusten ja 
maa-alueiden 

uudelleen-
arvostus-

rahasto
Muut

rahastot
Rahavirran 
suojaukset

Muunto-
erot

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2018 1,0 0,0 0,4 0,0 29,5 0,0 0,9 11,7 18,3 0,0 18,3

Tilikauden tulos 1,4 1,4 1,4

Muuntoerot -1,0 -1,0 -1,0
Vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot 0,0 0,0

Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0
Muutokset rakennusten ja 
maa-alueiden uudelleen-
arvostusrahastossa 0,0 0,0

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0
Lopetettujen toimintojen laajan 
tuloksen erät 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 1,4 0,4 0,0 0,4
Vaihdettavan joukkovelka-
kirjalainan liikkeellelasku 0,0 0,0
Vaihdettavan joukkovelka-
kirjalainan konversio osakkeiksi 0,0 0,0

Uudelleenluokittelut 0,0 0,0

Pääomalaina 0,0 0,0

Hybridilainan velkaleikkaus 0,0 0,0

Oma pääoma 30.6.2018 1,0 0,0 0,4 0,0 29,5 0,0 1,9 10,2 18,8 0,0 18,8
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Jatkuvien toimintojen liikevaihto markkinaalueittain 

Me 112/2017*) 16/2017*) 16/2018
Ruotsi 44,1 23,7 24,2
Suomi 25,5 13,3 14,6
Benelux-maat 24,6 12,7 11,5
Saksa 7,3 4,4 3,3
Muu Eurooppa 16,6 9,5 9,4
Muut maat 4,4 1,9 3,0
Jatkuvat toiminnot 122,4 65,4 66,1
Lopetetut toiminnot 27,2 27,3 
Sisäiset erät/eliminoinnit -0,2 -0,2 
Yhteensä 149,5 92,5 66,1
*)  Lopetetut toiminnot sisältävät Wirsbo-alakonsernin liikevaihdon.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto toimialoittain 

% 112/2017 16/2017 16/2018
Raskaat ajoneuvot 65 % 64 % 63 %
Muut 35 % 36 % 37 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 %

Jatkuvien toimintojen neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkinaalueittain 

Me Q1/17*) Q2/17*) Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18
Ruotsi 12,0 11,6 9,3 11,1 12,4 11,8
Suomi 6,2 7,1 5,8 6,3 7,2 7,4
Benelux-maat 6,0 6,7 5,0 7,0 6,2 5,4
Saksa 2,4 1,9 1,5 1,4 1,6 1,7
Muu Eurooppa 4,7 4,7 3,0 4,1 4,2 5,2
Muut maat 0,9 1,0 1,3 1,2 1,7 1,3
Jatkuvat toiminnot 32,3 33,1 25,9 31,2 33,3 32,8
Lopetetut toiminnot 14,1 13,3 -0,1 -  
Sisäiset erät/eliminoinnit -0,1 -0,1 - -  
Yhteensä 46,3 46,3 25,8 31,2 33,3 32,8
*) Lopetetut toiminnot sisältävät Wirsbo-alakonsernin liikevaihdon.

Liikevaihto 

Konsernin uudelleenjärjestelyiden ja organisaatiomuu-
tosten myötä vuonna 2017, Componentalla on yksi 
raportointisegmentti. Konsernin ylin operatiivinen pää-
töksentekijä on yhtiön toimitusjohtaja, joka toimii myös 
emoyhtiön kaikissa tytäryhtiöissä hallituksen puheen-
johtajana. Konsernin johtoryhmä ja muu johto avustaa 
ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään.

IFRS 15-standardin mukaan liikevaihdosta tulee esittää 
jakauma, joka heijastaa taloudellisten tekijöiden vaiku-
tusta liikevaihdon luonteeseen, ajoitukseen tai siihen 
liittyviin epävarmuuksiin. Kaikki Componentan tuotot 
tapahtuvat yhtenä ajankohtana asiakkaalle luovutet-
tavista tavaroista. Konsernin  myyntituotot  jakautuvat 
maittain alla olevan taulukon mukaisesti. Componen-
tan liikevaihdosta 64 % tulee raskaat ajoneuvot -asia-
kastoimialasta. Tässä ryhmässä Componentalla on 
muutamia asiakkaita, jotka ovat isoja globaaleja hyvin 

vakavaraisia yhtiöitä. Näin ollen Componenta kat-
soo, että näistä myynneistä koostuvaan liikevaihtoon 
kohdistuu hyvin matala luottotappioriski ja vähäisiä 
epävarmuustekijöitä. Loput 36 % Componentan lii-
kevaihdosta tulee muilta teollisuuden aloilta, kuten 
rakennus- ja kaivosteollisuudesta, koneenrakennuk-
sesta ja maatalouskoneista. Tämä ryhmä koostuu 
heterogeenisesta joukosta  asiakkaita, joista osa toi-
mii globaalisti. Tästä johtuen Componenta katsoo, että 
tämän ryhmän pienimpiin asiakkaisiin liittyy korkeampi 
luottotappioriski ja lisäksi epävarmuustekijät kasvavat 
mitä pienemmistä  yhtiöistä on kyse.

Liikevaihtokappale puolivuosikatsauksessa ja laadinta-
periaatteissa sekä selostus merkittävimmistä ris-
keistä ja epävarmuustekijöistä katsotaan kuvaavan 
taloudellisten tekijöiden vaikutusta riittävästi.
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Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 
 

Me 112/2017 16/2017 16/2018
Liikevaihto 122,4 65,4 66,1
Liiketulos 2,9 1,7 2,4
Nettorahoituskulut -0,4 -0,3 0,1
Tulos rahoituserien jälkeen 2,5 1,4 2,3

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys 
 

Me 112/2017 16/2017 16/2018
Liikevaihto 122,4 65,4 66,1
Liiketulos 26,3 -3,1 1,7
Nettorahoituskulut 102,1 -0,3 0,1
Tulos rahoituserien jälkeen 128,3 -3,3 1,6

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

 

Me Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18
Liikevaihto 32,3 33,1 25,9 31,2 33,3 32,8
Liiketulos 0,6 1,1 0,3 0,8 1,0 1,4
Nettorahoituskulut 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,0
Tulos rahoituserien jälkeen 0,6 0,9 0,3 0,8 0,9 1,4

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain 
 

Me Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18
Liikevaihto 32,3 33,1 25,9 31,2 33,3 32,8
Liiketulos -0,2 -2,8 28,7 0,7 0,9 0,8
Nettorahoituskulut 0,0 -0,2 101,6 0,7 0,1 0,0
Tulos rahoituserien jälkeen -0,3 -3,1 130,2 1,4 0,9 0,7

Tilauskanta kauden lopussa
 

Me Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18
Jatkuvat toiminnot yhteensä 22,4 15,9 25,1 23,6 23,6 16,2

Konsernin kehitys
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Täsmäytyslaskelmat IFRSlukuihin

Me  16/2018 46/2018
Käyttökate, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot 3,4 1,9
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot 3,4 1,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,7 0,6
Käyttökate, mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot 2,7 1,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen käyttökatteessa vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
liittyvät Karkkilassa sijaitsevien sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksiin -0,6 Me, saneeraus- ja uudelleenjärjestelykuluihin -0,2 Me ja 
liiketoimintaan liittymättömien kiinteistöjen myyntivoitto 0,2 Me. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettona -0,1 Me.

Me  16/2018 46/2018
Liiketulos, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot 2,4 1,4
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 2,4 1,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,7 0,6
Oikaistu liiketulos, mukaan lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot 1,7 0,8

Liiketulokseen vaikuttavat erät ovat samat kuin käyttökatteeseen vaikuttavat erät.

Vertailukelpoisen oikaistun liikevaihdon täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me 16/2017 46/2017
Liikevaihto, IFRS 65,4 33,1
Oikaistu liikevaihto 65,4 33,1
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,2 -0,1
Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto 65,2 33,0

Vertailukelpoisen oikaistun käyttökatteen täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me 16/2017 46/2017
Käyttökate, IFRS -1,9 -2,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskirjauksia 3,9 3,2
Uudelleenjärjestelykustannukset ja saneerauskulut 0,8 0,6
Muut erät 0,1 0,2
Oikaistu käyttökate 2,9 1,7
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,2 -0,1
Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate 2,7 1,6

Vertailukelpoisen oikaistun liiketuloksen täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me 16/2017 46/2017
Liiketulos, IFRS -3,1 -2,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskirjauksia 3,9 3,2
Uudelleenjärjestelykustannukset ja saneerauskulut 0,8 0,6
Muuta erät 0,1 0,2
Oikaistu liiketulos 1,7 1,1
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017 -0,2 -0,1
Vertailukelpoinen oikaistu liiketulos 1,5 1,0
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Myydyt liiketoiminnot

Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi 
määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin mark-
kinahintaan ja niiden yhteenlaskettu kassavai-
kutus konsernissa oli 0,2 Me. Componenta Oyj:n 
tytär yhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi 5.4.2018 
 Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu 
13 -nimisen yhtiön koko osakekannan. Myynti 

toteutettiin markkinahintaan ja sen kassavirtavaiku-
tus konsernissa oli 0,4 Me. Lisäksi Componenta Fin-
land Oy myi Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato 
-nimisen yhtiön osakkeet 25.6.2018. Myynti toteu-
tettiin markkinahintaan ja kaupan kassavaikutus oli 
0,2 Me. Edellä mainittujen kauppojen yhteenlaskettu 
tulosvaikutus konsernissa oli 0,2 Me.  

Kiinteistö ja kaksi määräalaa Pietarsaaressa

Me    

Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo 0,1
Netto-omaisuuden kauppahinta 0,2
Myyntivoitto 0,1

Kaupan rahavirtavaikutus 1-6/2018 0,2

Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu 13

Me    

Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo 0,4
Netto-omaisuuden kauppahinta 0,4
Myyntivoitto 0,0

Kaupan rahavirtavaikutus 1-6/2018 0,4

Asuntoosakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato

Me 
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo 0,0
Netto-omaisuuden kauppahinta 0,2
Myyntivoitto 0,2

Kaupan rahavirtavaikutus 1-6/2018 0,2
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Lopetetut toiminnot
Me 2017
Lopetetut toiminnot yhteensä tilikauden tuloksessa, IFRS -4,8
Lopetetut toiminnot yhteensä tilikauden tuloksessa, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,1
Lopetetut toiminnot yhteensä liiketuloksessa, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,2

Lopetettujen toimintojen rahavirta 
Me 2017
Liiketoiminnan rahavirta 1,3
Investointien nettorahavirta -1,2
Rahoituksen nettorahavirta, 2017 sisältää rahavarojen poiskirjaamisen konsernin taseesta -0,5
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) -0,4

Componenta Främmestad AB:n tytäryhtiö Compo-
nenta Wirsbo AB ja Componenta Wirsbo AB:n tytär-
yhtiö Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 
17.7.2017 yhtiöiden omasta hakemuksesta. Yhtiöt 
luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi heinäkuussa 2017 
IFRS 5 -standardin ”myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti ja 
yhtiöiden yhdistely konsernitilinpäätökseen lopetet-
tiin heinäkuussa 2017.  

Componenta Wirsbon lopetettujen toimintojen tulos 
tilikaudella oli yhteensä -4,8 Me. Jatkuvien toimin-
tojen konserniyhtiöiden arvonalentumisten kirjauk-
set koskien saamisia Componenta Wirsbon alakon-
sernilta olivat 2017 yhteensä -0,8 Me. Tämän lisäksi 
konsernin emoyhtiössä kirjattiin tulokseen sanee-
rausvelkojen alaisia Componenta Wirsbon puolesta 
annettuja takauksia yhteensä -1,7 Me. 

Vuonna 2017 lopetetut toiminnot

Componenta Wirsboalakonserni, lopetettu toiminto
Me 2017
Liikevaihto, 1-6/2017 27,2
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,5
Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,5
Tilikauden tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, 1-6/2017 0,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon tuloksessa ennen konsernitaseesta poiskirjaamista, 1-6/2017 -4,1
Tilikauden tulos, IFRS, ennen taseesta poiskirjaamista 1-6/2017 -3,6

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, muiden yhdisteltävien konserniyhtiöiden saatavien alaskirjaukset -0,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon puolesta annettujen takausvastuiden kirjaaminen konsernin 
emoyhtiössä

-1,7

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, laajan tuloksen erien siirrot tuloslaskelmaan 0,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon nettovarallisuuden kirjaaminen pois konsernin taseesta 0,8

Componenta Wirsbo, lopetetun toiminnon tulos yhteensä, IFRS -4,8

Componenta Wirsbon konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutukset konsernin omaan pääomaan, täsmäytykset
Me 2017
Componenta Wirsbon nettovarallisuuden taseesta poiskirjaaminen vaikutus tuloksen tai muun laajan tuloksen erien kautta 0,8
Muiden yhdisteltävien konserniyhtiöiden saatavien alaskirjaukset Componenta Wirsbolta -0,8
Componenta Wirsbon puolesta annettujen takausvastuiden kirjaaminen konsernin emoyhtiössä -1,7
Componenta Wirsbon konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutus konsernin omaan pääomaan -1,7

Me 2017
Componenta Wirsbon -alakonsernin ulkoisten varallisuuserien poiskirjaaminen konsernin taseesta -12,0
Componenta Wirsbon -alakonsernin ulkoisten velkaerien poiskirjaaminen konsernin taseesta 12,0
Componenta Wirsbon puolesta annettujen takausvastuiden kirjaaminen konsernin emoyhtiössä -1,7
Componenta Wirsbon konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutus konsernin omaan pääomaan -1,7
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Aineellisten hyödykkeiden muutokset  
 

Me 16/2018 16/2017 112/2017
Aineellisten hyödykkeiden muutokset

Hankintameno kauden alussa 142,9 211,5 211,5
Muuntoerot 2,1 -0,8 -1,1
Lisäykset 0,6 1,4 1,7
Hankitut liiketoiminnot 0,0 0,0 0,0
Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos 0,0 0,0 0,0
Vähennykset ja siirrot erien välillä 0,3 -1,5 -69,2

Hankintameno kauden lopussa 141,0 210,6 142,9

Kertyneet poistot kauden alussa 121,9 -175,7 -175,7
Muuntoerot 1,5 0,5 0,8
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,1 56,2
Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot 0,0 0,0 0,0
Tilikauden poistot ja arvonalenemiset 1,0 -13,1 -3,2

Kertyneet poistot kauden lopussa 121,3 -188,2 -121,9

Tasearvo kauden lopussa 19,7 22,4 21,0

Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät  
 

Me 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Sijoituskiinteistöt 1,0 0,0 1,5
Myytävänä oleviksi luokitellut varat yhteensä 1,0 0,0 1,5

 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät koos-
tuvat yhtiön myynnissä olevista sijoitus kiinteistöistä. 
Yhtiön saaman saneerauspäätöksen mukaisesti 
yhtiön on saneerausohjelman aikana myytävä kon-
sernin ydinliiketoimintaan liittymättömät omista-
mansa kiinteistöyhtiöt ja niiden osuudet konser-
nin ulkopuolisille tahoille. Yhtiö on luokitellut osan 
kiinteistö yhtiöistä, 1,0 Me, jotka täyttävät IFRS 

5-standardin mukaiset vaatimukset, myytävissä ole-
viksi pitkäaikaisiksi omaisuuseriksi. Sijoituskiinteis-
töt on arvostettu käypään arvoon ja vuonna 2018 niitä 
on alaskirjattu -0,5 Me (31.12.2017: -2,6 Me). Lisäksi 
yhtiö on vuoden 2018 aikana myynyt osan sijoitus-
kiinteistöistä, joiden tasearvo oli 0,5 Me ja uudelleen 
luokitellut yhden kiinteistöyhtiön, tasearvoltaan 0,5 
Me, myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. 

Vastuusitoumukset   
 

Me 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Kiinteistökiinnitykset

Omista velvoitteista 3,2 7,8 7,8
Yrityskiinnitykset

Omista velvoitteista 0,0 51,0 50,0
Pantit

Omista velvoitteista 0,0 4,0 4,0

Muut vuokrasopimukset 0,8 3,0 0,2

Muut vastuut 0,0 80,8 1,0
Yhteensä 4,0 146,6 63,0
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Konsernin tunnusluvut  
 

30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Omavaraisuusaste, % 35,8 -209,2 34,8
Oma pääoma/osake, e 0,11 -0,77 0,10
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 20,6 -42,7 20,8
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 23,0 n/a n/a
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,2 n/a n/a
Oikaistu oman pääoman tuotto, % 22,9 n/a n/a
Oman pääoman tuotto, % 15,3 n/a n/a
Korolliset nettovelat, korollinen pääomalaina velkana, Me 4,6 90,4 -3,0
Net gearing, pääomalaina velkana, % 24,1 n/a -16,2
Jatkuvien toimintojen tilauskanta, Me 16,2 15,9 23,6
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 0,9 0,2 1,6
Lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me  1,2 1,2
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me, koko konserni  0,9 1,4 2,1
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me, koko konserni 0,9 1,4 2,8
Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta, jatkuvat toiminnot 1,3 0,3 1,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, jatkuvat toiminnot 584 571 567
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 710 671 680
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, koko konserni 584 784 673
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, koko konserni 710 885 787
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 598 565 572
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 728 687 691
Henkilöstö kauden lopussa, koko konserni 598 785 572
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, koko konserni 728 910 691
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, %, jatkuvat toiminnot 77,9 79,6 79,2
Vastuusitoumukset, Me 4,0 146,6 63,0

Osakekohtaiset tiedot 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Tulos/osake (EPS), e 0,01 -0,04 0,70
Tulos/osake (EPS),  e laimennuksella 0,01 -0,04 0,70
Rahavirta/osake, e 0,02 0,00 0,02
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Oman pääoman 
tuotto-% (ROE) *)

= Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100 
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman 
tuotto-% (ROI) *)

= Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100 
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana)

 Oikaistu oman pääoman tuotto ja oikaistu sijoitetun pääoman tuotto lasketaan samalla periaatteella 
kuin yllä on mainittu, paitsi sillä erotuksella, että jaettavana olevat tuloslaskelman erät ovat poislukien 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos/osake, e (EPS) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot  +/- määräysvallattomien omistajien osuus - hybridilainan siirtyvät sekä 
maksetut korot
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Tulos/osake, e, 
laimennus vaikutuksella

= Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty mahdollisten optioiden oikeuttama osakemäärä, 
pääomavaikutus markkinakoron mukaan verovaikutus vähentäen. Optio-oikeuksien laimennusvaikutusta 
laskettaessa on otettu osakkeiden ja optioiden täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä tekijänä huomioon 
se määrä osakkeita, jotka yhtiö olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden vaihdon toteutuessa saamansa 
varat omien osakkeiden hankintaan käypään arvoon (= tilikauden kaupantekokurssien keskiarvoon). 
Mahdollisesta vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden 
tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä olevat osakkeet on lisätty jakajan osakemäärään.

Rahavirta/osake, e 
(CEPS)

= Liiketoiminnan nettorahavirta 
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Oma pääoma/osake, e = Oma pääoma ilman pääomalainoja 
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Korolliset nettovelat, Me = Korolliset velat + pääomalainat - rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste 
(net gearing), %

= Korolliset nettovelat x 100 
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus

Käyttökate, e = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset +/- osuus osakkuus yhtiöiden tuloksesta  

*)  Ensimmäisen vuosipuoliskon oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuotto-%:n tulos on laskettu keskimääräisenä vuotuisena tuottona 
(annualisoituna).

Tunnuslukujen laskentakaavat



1    8


