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Hallituksen 
toimintakertomus 2014
Vuoden 2014 alussa markkinoiden kehitysnäkymät olivat verrattain vakaat 
ja monet talouden indikaattorit osoittivat positiiviseen suuntaan. Kone- ja 
laiteinvestoinnit ja niiden mukana markkinoiden kysyntä kääntyivätkin pieneen 
nousuun vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka talouden epävarmuus ei 
ollut täysin väistynyt.  Toisen vuosipuoliskon alussa tilanne kuitenkin muuttui 
nopeasti Ukrainan kriisin ja sitä seuranneiden EU:n ja Venäjän vastavuoroisten 
talouspakotteiden seurauksena.  

Vuonna 2014 Componenta keskittyi konsernin strategiaa 
tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen ja konsernin rahoi-
tuksen uudelleenjärjestelyihin, joiden tarkoituksena oli yhtiön 
rahoitusaseman vahvistaminen ja likviditeetin parantaminen, 
laina-aikojen pidentäminen ja rahoituskulujen pienentäminen 
sekä yhtiön oman pääoman vahvistaminen. 

Tuotannon tehokkuuden, kilpailukyvyn ja kannattavuuden pa-
rantaminen olivat konsernin kaikissa toimintamaissa käynnissä 
olevan tehostamisohjelman tavoitteena ja samalla edellytys 
strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Tehostamisohjelmassa 
toteutettiin suunnitelmien mukaisesti lukuisia kehitysprojekteja 
ja -toimenpiteitä, joiden ansiosta ohjelmalle asetetut tavoitteet 
ollaan saavuttamassa. Vuonna 2012 aloitetun ja vuonna 2013 
sekä edelleen joulukuussa 2014 jatketun ohjelman tavoitteena on 
parantaa kannattavuutta yhteensä 45 Me:lla vuoden 2016 loppuun 
mennessä. 

Componentan kilpailuetu ja kyky tuottaa lisäarvoa asiakkailleen 
perustuvat valukomponenttien koko toimitusketjun ja siihen 
liittyvien palvelujen tarjoamiseen. Valamisen ja koneistuksen 
lisäksi avainasemassa ovat komponenttien suunnittelu-, tuote-
kehitys-, logistiikka- ja laatutoiminnot. Toimenpiteet tuotteiden 
ja toimintojen laadun ja suunnitteluyhteistyön kehittämiseksi 
jatkuivat vuonna 2014.

Componentan strategisia lyhyen aikavälin tavoitteita konsernin 
vision toteuttamiseksi täsmennettiin vuoden 2015 alussa. Yhtiön 
missio on edelleen ”Casting Future Solutions” eli tulevaisuuden 
valuratkaisujen tekeminen ja visio on olla ”halutuin valuratkaisu-
jen toimittaja paikallisesti ja maailmanlaajuisesti”. Componentan 
strategia perustuu monipuolisiin tuotantomahdollisuuksiin, 
laajaan tuotevalikoimaan ja koko toimitusketjun kattaviin 
palveluihin sekä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Vuonna 2015 

toimenpiteet tehostamisohjelman läpiviennin ja kilpailukyvyn 
varmistamiseksi jatkuvat. Componentassa keskitytään 
asiakaspalvelun ja laadunhallinnan vahvistamiseen, erinomaisen 
tuotehallinnan toteuttamiseen, asiakasyhteistyön syventämiseen 
ja lisäämiseen sekä myynnin kasvattamiseen. 

Rahoituksen uudelleenjärjestelyt
Tammikuussa 2014 aloitettiin Componentan rahoituksen uudel-
leenjärjestelyt. Tavoitteena oli allekirjoittaa uudet lainasopimukset 
turkkilaisten rahoittajien kanssa, saattaa päätökseen neuvottelut 
pohjoismaisten rahoittajien kanssa lyhytaikaisen rahoituksen 
korvaamisesta pitkäaikaisilla lainasopimuksilla ja sopia yhtiön 
sijoittajien kanssa järjestelyistä yhtiön pääoman vahvistamiseksi. 

Rahoitusneuvottelujen käynnissä ollessa konsernin hybridilaino-
jen korkojen maksamista lykättiin helmikuussa, minkä tarkoituk-
sena oli vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa ja likviditeettiä.

Rahoittajien kanssa käydyt neuvottelut johtivat uusien lainaso-
pimusten allekirjoittamiseen elokuussa. 13.8.2014 Componentan 
Turkissa sijaitseva tytäryhtiö, Componenta Dökümcülük A.S. 
allekirjoitti uuden seitsemänvuotisen 90 Me:n klubilainasopimuk-
sen neljän turkkilaisen pankin kanssa. 14.8.2014 Componenta 
Oyj allekirjoitti uuden kolmivuotisen syndikoidun 61,8 Me:n 
lainasopimuksen ja 7 Me:n käyttöpääomalainan. Yhtiöllä on lisäksi 
optio jatkaa syndikoitua lainasopimusta yhdellä vuodella kolmen 
vuoden periodin päättymisen jälkeen. 

Heinä- ja elokuussa velkojainkokoukset muuttivat Componentan 
vuonna 2013 liikkeeseen lasketun joukkovelkakirjalainan 
ehtoja. 14.7.2014 Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien 
haltijoiden kokous päätti yhtiön ehdotuksen mukaisesti muuttaa 
joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohtaa 5 sekä kohdan 5 
mukaan määriteltyä lainan takaisinmaksun ajankohtaa siten, että 
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yhtiön hallitus voi päättää 2013 lainaosuuksien ennenaikaisesta 
lunastamisesta. 25.8.2014 pidetty joukkovelkakirjalainan 2013 
lainaosuuksien haltijoiden kokous päätti yhtiön ehdotuksen 
mukaisesti lykätä joukkovelkakirjalainan 2013 2.9.2014 eräänty-
vän koron maksua ja muuttaa lainan ehtoja 4 (Korko), 5 (Lainan 
takaisinmaksu) ja 9 (Erityiset sitoumukset). Ehtomuutosten 
voimaantulo oli ehdollinen myöhemmin yleisölle tarjotun 
osakeannin toteutumiselle suunnitellulla tavalla.

Yhtiön pääoman vahvistamiseksi Componenta toteutti elo- ja 
syyskuussa kaksi osakeantia. Rajatulle joukolle valikoituja sijoit-
tajia suunnatussa osakeannissa 15.8.2014 osakeannissa merkit-
tiin 15 000 000 uutta osaketta. Yksityishenkilöille ja yhteisöille 
Suomessa suunnatussa osakeannissa 8. - 12.9.2014 merkittiin 53 
000 000 uutta osaketta. Osakeanneissa merkittiin yhteensä 68 
000 000 uutta osaketta, minkä seurauksena yhtiön osakemäärä 
kasvoi 97 269 224 osakkeeseen. Toteutetuilla osakeanneilla yhtiö 
keräsi yhteensä 98,6 Me oman pääoman ehtoista rahoitusta ja 
paransi likviditeettiasemaansa ja omavaraisuusastettaan. 

Toiminnan tehostamisohjelma 
Componentan konserninlaajuisen vuonna 2012 aloitetun ja 
2013 laajennetun tehostamisohjelman tavoitteena on parantaa 
yhtiön kannattavuutta 35 miljoonaa euroa vuoden 2015 loppuun 
mennessä verrattuna vuoteen 2012. Tehostamisohjelma eteni 
tilikauden aikana odotusten mukaisesti ja tavoitteena ollut 
kustannussäästötavoite kokonaisuudessaan saavutettiin siitäkin 
huolimatta, että neljännen vuosineljänneksen tavoitteet eivät 
täysin toteutuneet.

Tehostamisohjelmaa laajennettiin edelleen joulukuun alussa 2014 
tavoitteena 10 Me:n lisäparannus kannattavuuteen vuoden 2016 
loppuun mennessä. Osa uusista kehitystoimenpiteistä vaikuttaa 
jo vuoden 2015 tulosta parantavasti. Tuotanto- ja yhteisiä 
toimintoja tehostamalla tavoitteena on valimoiden käyttöasteiden 
nostaminen ja kiinteiden kustannusten pienentäminen, joiden 
kustannussäästövaikutuksen arvioidaan olevan vähintään 
6 Me vuoden 2016 loppuun mennessä. Valimotuotantoa tullaan 
keskittämään lisää sulkemalla 2 - 3 valulinjaa vuosina 2015 - 2016. 
Konsernin sisäisten prosessien ja toimintatapojen tehostamisen 
tavoitteena on 4 Me:n säästöt vuoden 2016 loppuun mennessä, 
kuitenkin niin, että arviolta 3 Me vaikuttaa positiivisesti jo vuoden 
2015 tulokseen.

Vuoden 2014 käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien 
valuuttakurssieroja oli 35,8 Me. Tästä arviolta 27,5 Me koostui 
tehostamisohjelman avulla aikaansaaduista säästöistä. Käyttö-
katteessa näkyvien säästöjen lisäksi vuoden aikana toteutettujen 
kustannussäästö- ja tehostamistoimenpiteiden vaikutuksen, 
7,5 Me, odotetaan näkyvän vasta vuoden 2015 käyttökatteessa. 
Lisäksi joulukuussa 2014 aloitetun tehostamisohjelman laajen-
nuksen toimenpiteiden odotetaan tuovan lisäkustannussäästöjä 
ja parantavan käyttökatetta 3,0 Me lisää vuonna 2015. Kustan-
nussäästöjen loppuosan, yhteensä 7,0 Me odotetaan toteutuvan 
vuonna 2016. 

Componentan toimintaympäristön ja 
markkinoiden kehitys vuonna 2014
Talouden epävarmuus Euroopassa ja EU-maiden ja Venäjän toi-
silleen asettamat talouspakotteet vaikuttivat kysyntänäkymien 
heikkenemiseen kesästä 2014 alkaen. Vuoden 2014 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä konsernin tilauskanta kasvoi hieman, mutta 
sen kasvu tasaantui toisella neljänneksellä ja kääntyi vuoden 
toisella vuosipuoliskolla laskuun. Vuoden aikana tilauskannat 
vaihtelivat asiakastoimialoittain, mikä tasoitti kokonaistilaus-
kannan kehitystä. Konsernin tilauskanta vuoden 2015 alussa oli 
2 % korkeampi kuin vuotta aiemmin eli 89 Me (87 Me).  

Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan kysyntä oli alkuvuonna 
2014 lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Alan kysyntä 
laski Euroopassa vuonna 2014. Componentan tilauskannassa 
lasku oli markkinoita pienempi johtuen kuorma-autojen valmis-
tajille toimitettavien uusien tuotteiden määrän kasvusta. Vuoden 
2015 alussa Componentan Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan 
tilauskanta oli 12 % korkeampi kuin alkuvuonna 2014. Kuor-
ma-autoteollisuuden kysynnän Euroopassa odotetaan olevan 
edellisen vuoden tasolla tai nousevan lievästi vuonna 2015. 

Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan kysyntä oli 
alkuvuonna 2014 edellisvuotta korkeammalla tasolla. Vuoden 
loppua kohti loppuasiakkaiden kysyntä oli selvässä kasvussa 
Pohjois-Amerikassa, mutta Euroopassa kysyntä oli vaisua. 
Vuoden 2015 alussa Componentan Rakennus- ja kaivosteollisuus 
-asiakastoimialan tilauskanta oli 19 % matalampi kuin vuotta 
aiemmin. Vuonna 2015 Pohjois-Amerikan kysynnän odotetaan 
kasvavan ja Euroopan kysynnän vakiintuvan. Kaivosteollisuuden 
näkymät ovat edelleen heikot alhaisten raaka-ainehintojen 
johdosta. Kokonaisuutena kysynnän odotetaan jäävän alle 
edellisen vuoden. 

Koneenrakennus-asiakastoimialan kysyntä jatkui hyvänä 
koko vuoden 2014 ajan. Vuoden 2015 alussa Componentan 
Koneenrakennus-toimialan tilauskanta oli samalla tasolla kuin 
vuotta aiemmin. Alan näkymien odotetaan piristyvän vuoden 
2015 aikana. 

Maatalouskoneet-asiakastoimialan kysyntä vuoden 2014 
ensimmäisellä puoliskolla oli edellisvuoden tasolla. Toisella 
vuosipuoliskolla maatalouskoneiden kysyntä kääntyi selvään 
laskuun, kun maataloustuotteiden hinnat laskivat läntisten 
maiden ja Venäjän vastavuoroisten talouspakotteiden johdosta. 
Vuoden 2015 alussa Componentan Maatalouskoneet-toimialan 
tilauskanta oli 8 % alempi kuin vuotta aiemmin. Edellä mainittujen 
talouspakotteiden ja maailmanlaajuisten satonäkymien vuoksi 
maataloustuotteiden hinnat Euroopassa ovat laskeneet selvästi, 
minkä vuoksi maatalouskoneiden kysynnän oletetaan edelleen 
laskevan vuonna 2015.  

Autoteollisuus-asiakastoimialan kysyntä vuonna 2014 jatkui 
lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna parantuen hieman 
loppuvuotta kohden. Vuoden 2015 alussa Componentan 
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Autoteollisuus-toimialan tilauskanta oli 26 % edellisvuotta kor-
keammalla tasolla. Vuonna 2015 kysynnän arvioidaan paranevan 
edellisvuodesta. 

Tilauskanta ja liikevaihto
Tilauskanta vuodenvaihteessa oli 2 % korkeammalla tasolla kuin 
edellisenä vuonna eli 89 Me (87 Me). Tilauskannan paranemiseen 
on vaikuttanut markkinaosuuksien kasvu. Tilauskantaan on 
kuitenkin viime aikoina vaikuttanut negatiivisesti lisääntynyt 
epävarmuus Euroopassa, joka johtuu pääosin läntisten maiden 
Venäjälle asettamista talouspakotteista. Erityisesti tämä näkyy 
maatalouskoneteollisuuden tilauskannassa. Lisäksi tilauskantaan 
on vaikuttanut raaka-aineiden hintojen lasku, joka näkyy erityi-
sesti kaivosteollisuuden tilauksissa. Tilauskanta käsittää kahden 
seuraavan kuukauden asiakkaille vahvistetut tilaukset. 

Konsernin tilikauden liikevaihto laski 3 % ja oli 495 Me (511 Me). 
Konsernin kapasiteetin käyttöaste tilikaudella oli 58 % (59 %). 

Componentan liikevaihto jakautui tilikaudella asiakastoimi-
aloittain seuraavasti: raskaat ajoneuvot 33 % (31 %), rakennus- ja 
kaivosteollisuus 17 % (19 %), koneenrakennus 19 % (18 %), maatalo-
uskoneet 14 % (17 %) ja autoteollisuus 17 % (15 %).

Tulos
Konsernin tilikauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja 
taseen erien valuuttakurssieroja parani edellisvuodesta ja oli 
35,8 Me (32,5 Me). Konsernin käyttökatetta paransivat edellisvuo-
desta toteutetut tehostamistoimenpiteet.

Konsernin tilikauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja 
taseen erien valuuttakurssieroja parani edellisvuodesta ja oli 
17,8 Me (14,5 Me). Liikevoittoa paransivat edellisvuoteen verrattu-
na tehostamisohjelman kustannussäästöt +13 Me. Liikevoittoon 
vaikuttivat negatiivisesti volyymien lasku -4 Me, Orhangazin 
laatuongelmat -4 Me ja Hollannin toimintojen tuottavuuden 
heikkeneminen -3 Me. 

Tilikauden liikevoittoon liittyvät kertaluonteiset erät olivat 
-12,9 Me (-3,3 Me). Edellä mainittu luku sisältää käyttöomaisuuden 
alaskirjauksia pääosin Hollannissa -4,9 Me, tuotantoyksiköiden 
lopettamiskuluja Suomessa ja Ruotsissa -3,9 Me, uudelleen-
organisointikuluja Turkissa ja Hollannissa -2,7 Me ja muita 
kertaluonteisia kuluja -1,3 Me. 

Tilikauden taseen operatiivisten erien valuuttakurssierot 
olivat -2,7 Me (3,7 Me), jotka johtuvat lähinnä Turkin liiran 
vahvistumisesta. 

Liikevoitto edellä mainitut kertaluonteiset erät ja taseen operatii-
visten erien valuuttakurssierot mukaan lukien oli 2,2 Me (14,9 Me).

Nettorahoituskulut ilman kertaluonteisia eriä tilikaudella olivat 
-27,3 Me (-24,4 Me). Nettorahoituskulut nousivat edellisvuodesta 
johtuen valuuttakurssitappioista -1,1 Me, korkojohdannaisten 

korko- ja arvostuseroista -0,9 Me ja vuonna 2012 nostetun syndi-
kaattilainan järjestelykulujen jaksotusten muutoksista -0,6 Me. 

Konsernin tilikauden tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluon-
teisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja oli 
-9,5 Me (-9,9 Me) ja edellä mainitut erät mukaan lukien -28,7 Me 
(-9,6 Me).

Tilikauden nettorahoituskuluihin liittyvät kertaluonteiset erät 
olivat -3,7 Me (-0,1 Me). Ne liittyvät konsernin lainojen uudelleen-
rahoitukseen liittyviin kuluihin, lainojen kuoletuksiin ja niiden 
järjestelykulujen alaskirjauksiin yhteensä -6,5 Me ja syyskuussa 
toteutetun osakeannin yhteydessä tapahtuneisiin joukkovelka-
kirjalainojen konversioista saatuihin voittoihin 2,8 Me. 

Tilikauden verot olivat +0,2 Me (-6,0 Me). Tilikauden veroista 
on varovaisuussyistä jätetty kirjaamatta verosaatavia. Edellis-
vuoden korkeat verot johtuivat 1.1.2014 tapahtuneesta Suomen 
yhteisöverokannan laskusta tasolta 24,5 % tasolle 20,0 %, jonka 
johdosta Suomeen liittyvien laskennallisten verosaamisten arvoa 
alennettiin, sekä Turkissa verotarkastuksen yhteydessä mää-
rätyistä lisäveroista ja Turkin liiran heikkenemisestä johtuvasta 
laskennallisten verokulujen noususta.

Tilikauden tulos oli -28,6 Me (-15,5 Me). 

Tilikauden osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,63 e 
(-0,75 e).

Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 
4,8 % (5,9 %) ja kertaluonteisten erien jälkeen 0,8 % (4,9 %). 

Tilikauden oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 
-14,8 % (-12,8 %) ja kertaluonteisten erien jälkeen -29,1 % (-18,6 %).

Tase, rahoitus ja kassavirta
Componentan tammikuussa 2014 aloittamat korollisten velkojen 
uudelleen järjestelyt toteutettiin suunnitellusti elo - syyskuun 
aikana. 

Componentan tytäryhtiö, Componenta Dökümcülük A.S. 
allekirjoitti turkkilaisten rahoittajapankkien kanssa uuden 
seitsemänvuotisen arvoltaan 90 Me:n rahoituslimiittisopimuksen 
13.8.2014. Tällä sopimuksella uudelleenrahoitettiin Turkin 
tytäryhtiön lainakanta. Lisäksi Componenta Oyj allekirjoitti 
14.8.2014 sopimuksen pohjoismaisten rahoittajapankkien kanssa 
61,8 Me:n pitkäaikaisesta lainasta sekä uudesta 7 Me:n käyttö-
pääomalainasta. Tällä pitkäaikaisella lainasopimuksella jatkettiin 
Componenta Oyj:n aiempaa lyhytaikaista rahoitussopimusta 3 + 1 
vuodella.

Uusien rahoitusjärjestelyjen myötä Componentan korollisten 
velkojen keskimaturiteetti piteni noin vuodesta neljään ja puoleen 
vuoteen. Lisäksi uudelleenrahoituksen ansiosta yhtiön vuotuiset 
lainanhoitokustannukset tulevat pienenemään noin 8 Me:lla. 
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Osana edellä mainittuja rahoitusjärjestelyjä Componenta toteutti 
elo - syyskuussa yhteensä 68 000 000 osakkeen osakeannit 
kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä osakeannissa 15.8.2014 
tarjottiin 15 000 000 yhtiön uutta osaketta rajatulle joukolle 
valikoituja sijoittajia merkintähintaan 1,00 euroa osakkeelta. 
Toisessa osakeannissa 8. - 12.9.2014 tarjottiin 53 000 000 yhtiön 
uutta osaketta yleisölle. Toisessa osakeannissa merkintähinta 
vaihteli riippuen maksuvälineestä. Yhtiön pääomalainojen 2009 
ja 2010, hybridilainojen 2012 ja 2013, vakuudettoman joukkovel-
kakirjalainan 2013 ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 2013 
haltijoilla oli mahdollisuus käyttää merkintähinnan maksamiseen 
yhtiöltä olevaa laina- ja korkosaamista osakeannin merkintä-
hinnan maksamiseen. Toteutetuilla osakeanneilla yhtiö keräsi 
yhteensä 98,6 Me oman pääoman ehtoista rahoitusta, josta rahalla 
merkinnän tehneiden osuus oli 28,4 Me. Lisäksi lainojen pääomaa 
ja korkosaamisia käytettiin osakemerkintöihin yhteensä noin 70,2 
miljoonan euron arvosta. Anneista saaduilla varoilla yhtiö myös 
paransi likviditeettiasemaansa ja omavaraisuusastettaan.

Osakeannissa toteutettujen konversioiden jälkeen yhtiön jäljellä 
olevien pääoma-, hybridi- ja joukkovelkakirjalainojen yhteismää-
rä oli 11,3 Me. 

Konsernin tilikauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat yh-
teensä 12,1 Me (10,2 Me). Konsernin korolliset nettovelat mukaan 
lukien 2,0 Me:n (2,9 Me:n) pääomalainojen velkaosuudet olivat 
tilikauden lopussa 216 Me (230 Me). Nettovelkaantumisaste oli 
194 % (270 %). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 
23,7 % (18,9 %). 

Liiketoiminnan nettorahavirta tilikaudella oli -20,6 Me (2,2 Me), 
josta käyttöpääoman muutokset olivat -16,8 Me (2,6 Me). Liike-
toiminnan nettorahavirta heikkeni edellisvuodesta pääasiassa 
varastojen ja saamisten kasvun takia. Varastoihin sitoutui 
pääomia vuoden lopussa 11,9 Me enemmän edellisvuoden vas-
taavaan ajankohtaan verrattuna Pietarsaaren valimon alasajosta 
johtuvien varmuusvarastojen sekä edellisvuotta korkeampien 
raaka-ainevarastojen vuoksi. Alv-nettosaamiset kasvoivat 
Turkissa viennin kasvaessa ja ostojen pysyessä ennallaan. 
Lisäksi lyhytaikaiset lainasaamiset kasvoivat vuoden aikana 
johtuen vuonna 2007 myydyn Albin AB:n jäljellä olevan pääoma-
lainan siirrosta pitkä aikaisista lainasaamisista lyhytaikaisiin 
lainasaamisiin. 

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyn-
tiohjelmilla, joiden perusteella osa myyntisaatavista myydään 
ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä 
tilikauden lopussa oli 88,9 Me (82,4 Me). 

Vuoden 2014 lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli 339 Me (325 Me).

Emoyhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset 
yhtiön lähipiiriin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2014 olivat 
69,9 Me (91,5 Me). Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja 

vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluville yksityishenkilöille 
31.12.2014 olivat 0,1 Me (0,4 Me).

Investoinnit
Componentan tilikauden tuotannollisten investointien määrä 
oli 22,6 Me (18,9 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus 
oli 6,2 Me (2,5 Me). Investoinneista 6 Me oli investointeja, 
joilla vähennetään myös tuotannon ympäristövaikutuksia. 
Investointien nettorahavirta oli -13,4 Me (-15,7 Me), joka sisältää 
konsernin investointien kassavirran aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen 
käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Tilikauden 2014 lopussa Componentan tutkimus- ja kehitystoi-
minnassa työskenteli 99 (106) henkilöä, mikä vastaa 2 % (3 %) 
koko yhtiön henkilöstöstä. Vuonna 2014 Componentan tutkimus- 
ja kehitysmenot olivat 2,8 Me (2,6 Me), joka vastaa 0,6 % (0,5 %) 
koko konsernin liikevaihdosta.

Ympäristö
Componentan laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvalli-
suuspolitiikan tavoitteena on täyttää asiakkaiden vaatimukset 
ja noudattaa kaikkia olennaisia lainsäädännön vaatimuksia 
ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusasioissa. Componenta 
varmistaa, että kaikissa toimipaikoissa on menestymiseen tar-
vittavaa riittävää osaamista ja olennaista tietoa ja parantaa omia 
tuotantoprosessejaan jatkuvasti taatakseen parhaat mahdolliset 
lopputulokset. Jatkuvan kehityksen ohjelmien tarkoituksena on 
saavuttaa nollalinja niin laatupuutteissa kuin työtapaturmissa ja 
-sairauksissa sekä päästä sovittuihin ympäristötavoitteisiin.

Componenta on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja tuotannon 
ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Merkittävimmiksi ym-
päristönäkökohdiksi on tunnistettu energiankäyttö ja jätteiden 
synnyn ehkäiseminen sekä jätteiden hyötykäyttö kaatopaikalle 
läjittämisen sijasta. 

Konsernin tuotantoyksiköt käyttivät vuonna 2014 energiaa 666 
GWh (671 GWh). Suurin osa, 68 % (67 %) käytetystä energiasta oli 
sähköenergiaa. Valimot kuluttavat noin 90 % kaikesta energiasta, 
sillä varsinkin valimoiden sulatusprosessit käyttävät paljon 
energiaa. Vuonna 2014 tuotantoon suhteutettu energiankulutus 
Componentan rautavalimoissa nousi 2 %, mikä johtui alhaisem-
masta kapasiteetin käyttöasteesta.

Componenta käyttää raaka-aineena kierrätysmateriaalia ja vas-
taavasti toimittaa osan syntyvistä jätteistä hyötykäyttöön. Vuonna 
2014 konsernin rautavalimoissa pääraaka-aineesta 71 % (71 %) oli 
kierrätysterästä. Syntyneistä jätteistä toimitettiin hyötykäyttöön 
60 % (63 %). Vuoden 2014 investoinneista 6 miljoonaa euroa oli 
investointeja, joilla vähennetään myös tuotannon ympäristövaiku-
tuksia. Toteutetut muutokset ja uudistukset vähentävät jätteiden ja 
käytettävien raaka-aineiden määrää sekä tuotannon hajuhaittoja. 
Investointien vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2015. 
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Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 4 
438 (4 464) mukaan lukien vuokratyövoima 326 (311). Konsernin 
henkilömäärä tilikauden lopussa oli 4 238 (4 431), johon sisältyy 
vuokratyöntekijöiden määrä 257 (277). Maantieteellisesti henki-
löstö jakautui siten, että tilikauden lopussa Turkissa oli 61 % (60 %), 
Suomessa 16 % (17 %), Hollannissa 13 % (13 %), ja Ruotsissa 10 % 
(10 %) henkilöstöstä.

Osakepääoma ja osakkeet
Componenta Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. 
Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä tilikauden lopussa oli 
97 269 224 (29 269 224) osaketta. Osakepääoma kasvoi vuoden 
aikana ensin 15.8.2014 toteutetun osakeannin seurauksena 15 
000 000 osakkeella 44 269 224 osakkeeseen ja 8. - 12.9.2014 
toteutetun osakeannin seurauksena 53 000 000 osakkeella 97 
269 224 osakkeeseen. Osakepääoma oli tilikauden päättyessä 
21,9 Me (21,9 Me). Osakkeen kurssi tilikauden lopussa oli 0,72 
euroa (1,63 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 1,09 euroa, alin kurssi 
0,67 euroa ja ylin kurssi 2,15 euroa. Osakekannan markkina-arvo 
oli tilikauden lopussa 69,5 Me (47,7 Me) ja osakkeen suhteellinen 
vaihto tilikaudella 21,6 % (10,1 %) osakekannasta.

Liputusilmoitukset
Componentan tammikuussa 2014 aloittamat korollisten velkojen 
uudelleen järjestelyt sekä kaksi osakeantia toteutettiin elo - syys-
kuun aikana. Toteutettujen osakeantien seurauksena useiden 
osakkeenomistajien omistus sekä ylitti että alitti liputusrajan. 
Tarkemmat tiedot liputusilmoituksista on saatavilla Componentan 
internet-sivuilta, josta löytyvät liputusilmoituksiin liittyvät 
pörssitiedotteet ajanjaksolta 15.8.2014 - 23.9.2014.

Yhtiökokousten päätökset
Componentan 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti 
tilikauden 1.1. - 31.12.2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuva-
pauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa 
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Olavi Huhtalan, Heikki 
Lehtosen, Riitta Palomäen, Matti Ruotsalan, Tommi Salusen ja 
Harri Suutarin. Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 6 000 000 osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai 
useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 

Componentan 27.6.2014 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous 
valtuutti hallituksen päättämään enintään 9 000 000 osakkeen 
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua 
vastaan tai maksutta. 

Molemmat seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 
voimassa olevat valtuutukset oikeuttivat hallituksen päättämään 
kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 
Valtuutuksia voitiin käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman 
vahvistamiseen. 

Yhtiö käytti edellä mainitut valtuutukset osakeannissa 15.8.2014. 
Vuoden 2014 päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia 
valtuutuksia osakeanteihin, optio- tai vaihtovelkakirjalainoihin 
eikä omien osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen.

Hallituksen osakeantivaltuutusten lisäksi Componentan 5.9.2014 
kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti toteuttaa yleisölle 
suunnatun osakeannin, jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enin-
tään 53 000 000 uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille 
Suomessa. 8 - 12.9.2014 toteutetun osakeannin tarkoituksena 
oli yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vahvistamalla 
merkittävästi yhtiön rahoitusasemaa, joten osakkeenomistajan 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014
Componenta Oyj:n hallitus päätti 17.2.2014 uuden osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhen-
kilöille. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja 
avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä 
sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen 
yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä oli yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2014. 
Ansaintajakson 2014 ansaintakriteeri oli Componenta-konsernin 
tulos rahoituserien jälkeen.

Kannustinjärjestelmän ehtojen mukaan mahdollinen palkkio 
ansaintajaksolta 2014 maksetaan osittain yhtiön osakkeina 
ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään 
kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja ve-
ronluontoiset maksut. Osakkeita ei voi luovuttaa kahden vuoden 
sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimi-
suhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava 
palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään kuului vuoden 2014 lopussa 18 
henkilöä. Järjestelmän ansaintajakson 2014 osalta hallitus päätti 
olla allokoimatta osakkeita. Järjestelmän tulosvaikutus ennen 
veroja vuoden 2014 lopussa oli siten 0,0 Me. Järjestelmän palk-
kioiden enimmäismäärä vastasi noin 400 000 Componenta Oyj:n 
osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 
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Hallitus ja johto
Hallitus piti 13.3.2014 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen 
järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Matti 
Ruotsalan. Hallitus kokoontui 26 kertaa vuonna 2014. Hallituksen 
jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 
98 %. Hallitus arvioi vuoden 2014 toimintaansa puheenjohtajan 
johdolla helmikuussa 2015.

Componentalla on kaksi hallituksen valiokuntaa: tarkastusvalio-
kunta ja nimitysvaliokunta.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan tarkastusvaliokun-
nan puheenjohtajaksi Riitta Palomäen ja jäseniksi Olavi Huhtalan 
sekä Tommi Salusen. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa 
vuonna 2014 ja tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen 
osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %. Tarkastusvaliokunta 
arvioi vuoden 2014 toimintaansa puheenjohtajan johdolla helmi-
kuussa 2015.

Componentan hallitus perusti 2.6.2014 nimitysvaliokunnan 
hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua 
varten. Nimitysvaliokunnan jäsenet edustavat yhtiön suurimpia 
osakkeenomistajia. Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Harri 
Suutari, hallituksen puheenjohtaja, Heikki Lehtonen, Juuso 
Puolanne Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä ja Reima Rytsölä 
Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmasta. Nimitysvaliokunta kokoon-
tui yhden kerran vuonna 2014 ja nimitysvaliokunnan jäsenten 
osallistumisprosentti kokoukseen oli 100 %.

Componentan toimitusjohtajana toimii Heikki Lehtonen. Vuoden 
2014 lopussa konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja 
Heikki Lehtonen, Konepajadivisioonan johtaja Juha Alhonoja, 
talousjohtaja Mika Hassinen, Valimodivisioonan johtaja Olli 
Karhunen, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, lakiasiainjohtaja 
Pauliina Rannikko, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Furio Scolaro ja 
Alumiinidivisioonan johtaja Sabri Özdogan.

Maurice Ruiter nimitettiin joulukuussa Componentan laatu- ja 
suunnittelutoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin 
johtoryhmän jäseneksi 1.1.2015 alkaen. 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liike-
toimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, 
hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan 
liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja 
prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, 
henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen 
saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja 
luottoriskit). 

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka -
aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian 
saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää 
kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, 
joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden 
hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi 
sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. 

Componentan liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan 
konsernin hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. 
Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtu-
vilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan 
konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien 
hallintaan liittyviä asioita kuvataan tarkemmin vuoden 2014 
tilinpäätöksessä.

Jälleenrahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Konsernin rahoituksen saatavuus pyritään varmistamaan 
hajauttamalla lainasalkku maturiteettien, rahoituslähteiden ja 
-instrumenttien osalta. Yhden rahoituslähteen luototusosuus ei 
saa nousta rahoituspolitiikassa asetetun määrän yli. Konsernissa 
käytössä olevista rahoituslähteistä tärkeimpiä ovat turkkilaisista 
pankeista nostettu klubilaina, myyntisaatavien rahoitus ilman 
takautumisoikeutta, syndikoitu rahoituslimiittisopimus, muut 
bilateraaliset lyhyt- ja pitkäaikaiset lainasopimukset turkkilaisten 
pankkien kanssa, leasing-rahoitus, joukkovelkakirjalainat, 
eläkelainat sekä pääomalaina.

Vuonna 2015 erääntyvien lainojen lyhennykset Componenta 
tulee rahoittamaan osin liiketoiminnan rahavirralla ja osin uusilla 
pitkäaikaisilla lainoilla. Componenta suunnittelee jälleenrahoit-
tavansa loput turkkilaisista pankeista nostetut 2015 erääntyvät 
lainat uusilla turkkilaisilta pankeilta otettavilla kahdenvälisillä tai 
vastaavilla pitkäaikaisilla lainoilla. 

Valuuttariski
Componentan hallitus muutti konsernin Turkin valuuttamääräis-
ten erien osalta transaktioposition suojauspolitiikkaa tilikauden 
aikana. Uuden politiikan mukaisesti Turkin suojausasteiden on 
mahdollista olla toimitusjohtajan päätöksellä 0 - 100 prosenttia. 
Aikaisemman politiikan mukaisesti Turkin suojausasteiden oli 
mahdollista olla toimitusjohtajan päätöksellä 70 - 130 prosenttia. 
Yhtiön näkemyksen mukaan Turkin liira tulee heikkenemään eu-
roa ja muita päävaluuttoja vastaan pidemmällä aikavälillä suuresta 
inflaatioerosta johtuen. Lisäksi Turkin avoimen valuuttaposition 
suojaamatta jättämisellä pyrittiin eroon kassavirtaperusteisista 
maksuista suojausperiodien päättyessä.

Tarkempaa tietoa Componentan riskeistä ja riskienhallinnasta 
löytyy vuoden 2014 tilinpäätöksen liitetiedoista.
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Toimintaympäristö
Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asiakastoimialoilla ovat 
edelleen epävarmat.

Componentan raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta 
oli vuodenvaiheessa 12 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. 
Kuorma-autoteollisuuden kysynnän Euroopassa odotetaan 
olevan edellisen vuoden tasolla tai nousevan lievästi vuonna 2015. 
Componentan myynnin raskaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaille 
odotetaan nousevan markkinoita enemmän uusien tuotteiden 
aikaan saaman kasvun vuoksi. 

Componentan rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan 
tilauskanta vuodenvaihteessa oli 19 % edellisvuoden vastaavaa 
ajankohtaa matalammalla tasolla. Pohjois-Amerikan kysynnän 
odotetaan kasvavan ja Euroopan kysynnän vakiintuvan. 
Kaivosteollisuuden näkymät ovat edelleen heikot alhaisten 
raaka-ainehintojen johdosta. Tilauskannan vertailukelpoisuutta 
heikentävät edellisvuoden alussa tapahtuneet tilausten pe-
ruutukset (vaikutus arviolta 10 %). Kokonaisuutena kysynnän 
odotetaan jäävän alle edellisen vuoden. Componentan myynnin 
Rakennus- ja kaivosteollisuuden asiakkaille odotetaan pysyvän 
edellisvuoden tasolla tai kasvavan lievästi uusien tuotteiden 
vaikutuksesta.

Componentan koneenrakennus -asiakastoimialan tilauskanta 
vuodenvaihteessa oli edellisvuoden tasolla. Koneenrakennuste-
ollisuudessa Componentan myynnin odotetaan kasvavan vuoden 
2015 aikana. 

Componentan maatalouskoneet -asiakastoimialan tilauskanta 
vuodenvaihteessa oli 8 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 
alemmalla tasolla. Maailmanlaajuisten satonäkymien ja EU:n 
ja Venäjän vastavuoroisten talouspakotteiden johdosta 
maataloustuotteiden hinnat Euroopassa ovat laskeneet selvästi. 
Tämän johdosta kysynnän oletetaan edelleen laskevan vuonna 
2015. Componentan myynnin maatalouskoneiden valmistajille 
odotetaan laskevan edellisvuodesta.

Componentan autoteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta 
vuodenvaihteessa oli 26 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 
korkeammalla tasolla. Vuoden 2015 kysynnän arvioidaan para-
nevan edellisvuodesta. Componentan myynnin autoteollisuudelle 
odotetaan nousevan edellisvuodesta. 

Componentan näkymät 2015
Componentan näkymät vuodelle 2015 perustuvat yleisiin ulkoisiin 
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennus-
teisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Componentan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 89 Me 
(87 Me). Componenta odottaa vuoden 2015 liikevoiton ilman 
kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuutta-
kurssieroja paranevan edellisvuodesta johtuen toteutettavasta 
tehostamisohjelmasta.

Hallituksen osingonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 204,1 Me 
(102,3 Me). Hallitus ehdottaa 11.3.2015 kokoontuvalle yhtiökokouk-
selle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 ei jaeta osinkoa.

Varsinainen yhtiökokous
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.3.2015 
klo 10.00 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä 
pörssitiedotteena.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Componenta Oyj julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä vuodelta 2014 toimintakertomuksesta erillisenä 
kertomuksena. Selvitys on julkistamisen jälkeen luettavissa 
yhtiön internet-sivuilla www.componenta.com.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.
Me Viite 2014 % 2013 %

LIIKEVAIHTO 1 495,2 100,0 510,5 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 4 -0,1 5,9
Liiketoiminnan kulut 5,6,7 -470,1 -483,2
Poistot ja arvonalenemiset 8 -22,9 -18,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,1 0,1

LIIKEVOITTO 1 2,2 0,4 14,9 2,9

Rahoitustuotot 9 7,7 7,5
Rahoituskulut 9 -38,7 -32,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -30,9 -24,5

TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN -28,7 -5,8 -9,6 -1,9

Tuloverot 10 0,2 -6,0

TILIKAUDEN VOITTO -28,6 -15,5

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -29,2 -15,8
Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,2

-28,6 -15,5

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 11 -0,63 -0,75
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e 11 -0,63 -0,75

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

Me 2014 2013

Tilikauden tulos -28,6 -15,5
Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus 0,0 -1,8
Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät

Muuntoeron muutos 0,4 -1,2
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -1,0 -1,7
Rahavirran suojaukset 0,4 -0,3
Muut erät 0,0 0,0

Tulosvaikutteiset yhteensä -0,2 -3,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,1 0,9
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 -4,1
Tilikauden laaja tulos -28,6 -19,6

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -29,2 -19,7
Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,0

-28,6 -19,6

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä.

Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12.
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KONSERNIN TASE 31.12. 

Me Viite 2014 2013

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 12 251,5 253,3
Liikearvo 13 29,1 29,1
Aineettomat hyödykkeet 14 8,2 9,7
Sijoituskiinteistöt 15 8,3 11,6
Osuudet osakkuusyrityksissä 16 1,2 1,3
Muut rahoitusvarat 17 0,9 0,9
Saamiset 18 1,4 4,2
Laskennalliset verosaamiset 19 37,4 34,0

338,0 344,1

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 20 75,0 63,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 43,5 34,4
Tuloverosaamiset 21 0,2 0,1
Rahavarat 23 12,1 10,2

130,8 107,8

VARAT YHTEENSÄ 468,9 452,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 21,9 21,9
Ylikurssirahasto 15,0 15,0
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 152,3 58,1
Muut rahastot 27,2 63,2
Rahavirran suojaukset -0,4 -0,7
Muuntoero -36,3 -36,8
Kertyneet voittovarat -47,3 -27,2
Tilikauden voitto -29,2 -15,8

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 24 103,1 77,7
Määräysvallattomien omistajien osuus 8,0 7,4
Oma pääoma yhteensä 111,2 85,2

VELAT
Pitkäaikaiset velat

Pääomalainat 28 0,0 2,3
Muut korolliset velat 28 159,1 134,2
Korottomat velat 33 0,1 0,6
Varaukset 27 9,7 8,5
Laskennalliset verovelat 19 12,9 12,6

Lyhytaikaiset velat
Pääomalainat 28 2,0 0,6
Muut korolliset velat 28 67,1 102,7
Muut korottomat velat 29 102,2 101,8
Tuloverovelat 0,1 0,4
Varaukset 27 4,5 3,3

357,7 366,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 468,9 452,0

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä.

Konsernin tase 31.12.
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1.1.-31.12.

Me 2014 2013

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -28,7 -9,6
Poistot ja arvonalenemiset 22,9 18,4
Rahoituksen tuotot ja kulut 30,9 24,5
Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset -0,8 -4,7
Käyttöpääoman muutokset

Vaihto-omaisuus -12,5 -4,4
Lyhytaikaiset korottomat saamiset -7,1 -2,3
Lyhytaikaiset korottomat velat 2,0 10,9
Muut käyttöpääoman muutokset 0,8 -1,7

Saadut korot 0,3 0,5
Maksetut korot -23,0 -23,6
Muut rahoitustuotot ja -kulut -3,0 -0,2
Osinkotuotot 0,0 0,0
Maksetut verot -2,4 -5,7

Liiketoiminnan nettorahavirta -20,6 2,2

Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,3 -0,1
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -15,7 -13,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -3,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 2,9 0,6
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0 0,0
Muut luovutustulot ja annettujen lainojen takaisinmaksut 0,3 0,1

Investointien nettorahavirta -13,4 -15,7
Rahoituksen rahavirta

Maksetut osingot - -1,1
Hybridilainan maksetut korot - -3,3
Osakeannista saadut maksut 28,4 4,2
Osakeannin liikkeellelaskukulut -1,9 -0,3
Hybridilainan liikkeellelaskusta saadut maksut - 0,1
Rahoitusleasingvelkojen maksut -4,1 -3,8
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 33,4 13,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 7,0 30,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -26,8 -36,7

Rahoituksen nettorahavirta 36,0 3,0

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 2,0 -10,5

Rahavarat tilikauden alussa 10,2 20,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0
Rahavarat tilikauden lopussa  12,1 10,2

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä.

Konsernin rahavirtalaskelma 1.1. - 31.12.
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan

pääoman 
rahasto

Rakennusten
ja maa-alueiden

uudelleen-
arvostus-

rahasto
Muut

rahastot

Raha-
virran

suo-
jaukset

Muunto-
ero

Kertyneet
voitto-

varat Yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013 21,9 15,0 47,1 24,2 23,4 -0,4 -35,6 -20,9 74,6 8,8 83,4
Tilikauden tulos -15,8 -15,8 0,2 -15,5
Muuntoerot -1,2 -1,2 0,0 -1,2
Vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot

-1,2 -1,2 -0,1 -1,3

Rahavirran suojaukset -0,3 -0,3 -0,3
Rakennusten ja maa-alueiden 
uudelleenarvostus

-1,8 0,4 -1,4 0,0 -1,4

Suomen verokannan muutoksen vaikutus 
aikaisempina vuosina laajassa tuloksessa 
esitettyjen erien osalta 0,2 0,2 0,2
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos -1,6 0,0 -0,3 -1,2 -16,6 -19,7 0,0 -19,6
Hybridilainan koron maksu -2,5 -2,5 -2,5
Uusmerkintä 11,0 11,0 11,0
Hybridilainan liikkeellelasku 17,2 17,2 17,2
Osingonjako 0,0 -1,1 -1,1
Suoraan omasta pääomasta  
vähennettävät erät *) -2,9 -2,9 -0,2 -3,2
Oma pääoma 31.12.2013 21,9 15,0 58,1 22,7 40,6 -0,7 -36,8 -42,9 77,7 7,4 85,2

*)  Turkin tytäryhtiön ennen vuotta 2004 suoraan omaan pääomaan IAS 29:n mukaan kertyneet inflaatioon liittyvät korotukset on uudelleenluokiteltu omassa 

pääomassa. Uudelleenluokittelusta johtuvat verovaikutukset on esitetty omaa pääomaa vähentävänä eränä, koska inflaatioon liittyvät korotukset on aikoinaan 

rekisteröity suoraan omassa pääomassa.

Me
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan

pääoman 
rahasto

Rakennusten
ja maa-alueiden

uudelleen-
arvostus-

rahasto
Muut

rahastot

Raha-
virran

suo-
jaukset

Muunto-
ero

Kertyneet
voitto-

varat Yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014 21,9 15,0 58,1 22,7 40,6 -0,7 -36,8 -42,9 77,7 7,4 85,2
Tilikauden tulos -29,2 -29,2 0,6 -28,6
Muuntoerot 0,4 0,4 0,0 0,4
Vakuutusmatemaattiset  
voitot ja tappiot -0,8 -0,8 0,0 -0,8
Rahavirran suojaukset 0,3 0,3 0,3
Rakennusten ja maa-alueiden 
uudelleenarvostus

-0,4 0,4 0,0 0,0

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos -0,4 0,0 0,3 0,4 -29,6 -29,2 0,6 -28,6
Hybridilainan korko -3,8 -3,8 -3,8
Uusmerkintä 94,3 -35,6 58,6 58,6
Vähemmistöosuuksien hankinta -0,3 -0,3 -0,3
Oma pääoma 31.12.2014 21,9 15,0 152,3 22,2 4,9 -0,4 -36,3 -76,5 103,1 8,0 111,2

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista



14

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014TILINPÄÄTÖS

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Componenta vuosikertomus 201414

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
 
Konsernin perustiedot
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden 
konserni, joka valmistaa valettuja, koneistettuja ja pintakä-
siteltyjä, asennusvalmiita komponentteja ja niistä koostuvia 
kokonaisratkaisuja. Konsernin asiakaskunta koostuu globaalisti 
toimivista koneenrakennusteollisuuden, raskaan ajoneuvoteol-
lisuuden, autoteollisuuden, rakennus- ja kaivosteollisuuden sekä 
maatalouskoneteollisuuden valmistajista.

Konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj (y-tunnus 1635451-6), 
jonka osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Emoyhtiön 
kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity käyntiosoite on Panuntie 4, 
00610 Helsinki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoit-
teesta www.componenta.com tai konsernin emoyhtiön pääkont-
torista osoitteesta Panuntie 4, 00610 Helsinki.

Kaikkien konserniyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi ja se 
päättyi 31.12.2014.

Componenta Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
10.2.2015 tämän tilinpäätöksen julkaistavaksi. Suomen 
osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus 
hyväksyä tai hylätä tilinpäätös julkistamisen jälkeen pidettävässä 
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus 
muuttaa tilinpäätöstä. 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperusta
Componentan konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Stan-
dards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2014 
voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tul-
kintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan 
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä 
EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mu-
kaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä 
annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös 
suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin 
perustuen. Käypään arvoon arvostettavia eriä ovat kuitenkin 
tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat 
ja -velat, johdannaissopimukset, sekä suojauskohteet käyvän 
arvon suojauksessa. Myös uudelleenarvostuksen piirissä olevat 
rakennukset ja maa-alueet esitetään käypään arvoon arvostet-
tuna vähennettynä rakennusten osalta uudelleenarvostuksen 
jälkeisillä poistoilla. Ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liiketoi-
mintojen yhdistämisen osalta liikearvo vastaa IFRS 1:n perusteella 
aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on 
käytetty oletushankintamenona.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyt-
tää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, 

jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta 
tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa ”Joh-
don harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
keskeiset epävarmuustekijät”.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tytäryritykset
Componentan  konsernitilinpäätös sisältää emoyrityksen Compo-
nenta Oyj:n ja sen tytäryritysten tilinpäätökset. Tytäryrityksiksi 
katsotaan ne yritykset, joissa konsernilla on määräysvalta. Mää-
räysvalta syntyy, kun konserni altistuu tytäryhtiön muuttuvalle 
tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy 
vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä tytäryhtiötä  koskevaa 
valtaansa.  

Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. 
Hankintamenoon sisältyy luovutettujen varojen tai liikkeelle 
laskettujen osakkeiden käypä arvo. Hankinnasta aiheutuneet 
välittömät menot kirjataan kuluksi. Luovutettu vastike ei sisällä 
hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia, vaan niiden 
vaikutus huomioidaan hankinnan yhteydessä tulosvaikutteisesti. 
Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta arvostetaan käypään 
arvoon hankintahetkellä ja se luokitellaan joko velaksi tai omaksi 
pääomaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan 
käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä 
ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti 
muihin liiketoiminnan tuottoihin tai kuluihin. Diskonttaamisesta 
aiheutuva arvostusero kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. 
Omaksi pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei arvosteta 
uudelleen. Vuoden aikana hankitut tytäryritykset yhdistellään 
konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lukien, jona konserni on 
saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, 
jolloin määräysvalta lakkaa. Tytäryritysten tilinpäätösten laati-
misperiaatteita on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. 

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat eliminoidaan osana 
konsolidointiprosessia. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida, 
mikäli tappio johtuu arvonalentumisesta.

Osakkuusyritykset ja yhteisjärjestelyt
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomat-
tava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Huomattava vaiku-
tusvalta toteutuu yleensä 20 - 50 %:n osuudella äänimäärästä. 

Yhteisjärjestely on järjestely, jossa kahdella tai useammalla 
osapuolella on yhteinen määräysvalta. 

Osakkuus- ja yhteisyritykset on yhdistetty konsernitilin-
päätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Tällöin konsernin 
osuus osakkuus- ja yhteisyrityksen tilikauden tuloksesta 
esitetään lähtökohtaisesti laajassa tuloslaskelmassa ennen 
liikevoittoa tai -tappiota, ja osuus sellaisista omassa pääomassa 
tapahtuneista muutoksista, joita ei ole kirjattu sijoituskohteessa 
tulosvaikutteisesti, esitetään muissa laajan tuloksen erissä. 
Taseessa esitetään konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyrityksen 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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nettovarallisuudesta yhdessä hankinnasta syntyneen liikearvon 
(vähennettynä mahdollisilla kertyneillä arvonalennuksilla) 
kanssa vähennettynä yksittäisiin sijoituksiin tehdyillä arvon-
alennuksilla. Osakkuus- ja yhteisyrityksen tilinpäätösten laati-
misperiaatteita on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. 

Määräysvallattomien omistajien osuudet 
Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja 
määräysvallattomille omistajille esitetään laajan tuloslaskelman 
yhteydessä ja määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus 
omista pääomista esitetään omana eränään taseen oman pää-
oman yhteydessä. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien 
osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai 
määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden 
suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta 
nettovarallisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään erikseen 
kunkin yrityshankinnan yhteydessä. Laaja tulos kohdistetaan 
emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille, 
vaikka kohdistaminen johtaisi siihen, että määräysvallattomien 
omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Muutokset määräys-
vallattomien omistajien osuuksissa konsernin tytäryrityksissä 
käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina, mikäli ne eivät 
johda määräysvallan menettämiseen. 

Ulkomaanrahan määräisten 
erien muuntaminen
Toimintavaluutta ja esittämisvaluutta
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa mitataan 
siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimin-
taympäristön valuutta. Konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittä-
misvaluutta on euro. Konsernitilinpäätös on esitetty miljoonina 
euroina ellei toisin mainita. 

Liiketoimet ja saldot
Emoyhtiön ja euroalueella sijaitsevien tytäryritysten ulkomaan-
rahamääräiset saatavat ja velat on muunnettu euroiksi tilinpää-
töspäivän valuuttakurssin mukaan. Euroalueen ulkopuolisten 
konserniyritysten ulkomaanrahamääräiset saatavat ja velat on 
muunnettu asianomaisen konserniyhtiön toimintavaluuttaan 
tilinpäätöspäivän valuuttakurssiin.

Ostovelkojen ja myyntisaamisten valuuttakurssierot sekä niihin 
liittyvät suojauserät esitetään liiketoiminnan muiden tuottojen 
ryhmässä. Lainojen, talletuksien ja rahavarojen kurssierot sekä 
näihin liittyvien suojausinstrumenttien tulos esitetään rahoitus-
tuotoissa ja -kuluissa.

Konserniyritykset
Muussa kuin konsernin toimintavaluutassa toimivien tytär-
yritysten tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi käyttäen tili-
kauden keskikursseja. Tase-erät muunnetaan euroiksi käyttäen 
tilinpäätöspäivän keskikurssia. 

Tilikauden tuloksen osalta tilikauden keskikurssin ja tilin-
päätöspäivän kurssin välinen ero on kirjattu oman pääoman 
muuntoeroihin. Konsolidoinnissa tytäryhtiöiden omat pääomat 
muunnetaan euroiksi. Hankintahetken ja tilinpäätöshetken 
välisestä kurssimuutoksesta aiheutuneet muuntoerot on kirjattu 
omaan pääomaan. Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen 

1.1.2004 on kirjattu IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen 
mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin. Siirtymispäivästä lähtien 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muuntoerot 
esitetään omassa pääomassa erillisenä eränä. Turkin tytäryhtiön 
toiminnallinen valuutta muuttui euroksi maaliskuun alusta alkaen 
vuonna 2012 ja tämän jälkeen konserni ei ole kirjannut Turkin 
tytäryhtiön yhdistelystä muuntoeroa Turkin liiran muutoksiin 
liittyen. Turkin tytäryhtiön verotettava tulo tai verotuksellinen 
tappio määritellään Turkin liiroissa. Ei-monetaariset laskennalli-
set verosaamiset ja verovelat määritellään myös Turkin liiroissa 
ja valuuttakurssin muuttuminen suhteessa euroon aiheuttavaa 
väliaikaisia eroja, jotka johtavat laskennallisen verosaamisen tai 
verovelan kirjaamiseen. Syntyvää laskennallista verovelkaa tai 
saatavaa vastaava määrä kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi 
tai tuotoksi. Monetaariset laskennalliset verovelat ja saamiset 
käännetään euroiksi tilinpäätöspäivän valuuttakurssin mukaan.    

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on kirjattu taseeseen 
alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla lukuun ottamatta 
maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia. Hankintamenoon 
luetaan hyödykkeen hankinnasta välittömästi aiheutuneet 
menot.  

31.12.2012 on siirrytty käyttämään IAS 16 sallimaa uudel-
leenarvostusmallia, jonka mukaan maa-alueet, rakennukset 
ja rakennelmat kirjataan käypiin arvoihin, jotka perustuvat 
riippumattomien arvioijien tekemiin arvioihin ja joista raken-
nusten osalta on vähennetty uudelleenarvostuksen jälkeiset 
poistot. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvonmääritykset 
tehdään riittävän säännöllisesti, niin ettei uudelleenarvostetun 
omaisuuserän käypä arvo poikkea olennaisesti sen kirjanpitoar-
vosta. Uudelleenarvostettavien omaisuuserien arvonmääritykset 
laaditaan vähintään 3 vuoden välein. Arvonmääritykset tehdään 
kuitenkin tätä useammin, mikäli tiedossa on arvostukseen mah-
dollisesti vaikuttavia olennaisia muutoksia. 31.12.2013 ja 31.12.2014 
Pietarsaaren kiinteistöt uudelleenarvostettiin, koska yhtiö ilmoitti 
vuoden 2013 loppupuolella, että valimotoiminnot paikkakunnalla 
lopetetaan ja siten kyseessä on arvostukseen oleellisesti vai-
kuttava muutos. Pietarsaaren valimon tuotannollinen toiminta 
lopetettiin heinäkuussa 2014.

Kertyneet poistot eliminoidaan uudelleenarvostusta tehtäessä 
omaisuuserän bruttokirjanpitoa vastaan ja nettomäärä oikaistaan 
vastaamaan omaisuuserän uudelleenarvostukseen perustuvaa 
arvoa. 

Maa-alueiden, rakennusten ja rakennelmien uudelleen-
arvostuksesta johtuvat kirjanpitoarvojen lisäykset kirjataan 
muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään omassa pääomassa 
muissa rahastoissa. Vähennykset, jotka kumoavat samasta 
omaisuuserästä aiemmin kirjattuja arvonkorotuksia, kirjataan 
muihin laajan tuloksen eriin ja vähennetään omasta pääomasta 
muista rahastoista, ja kaikki muut vähennykset merkitään 
tuloslaskelmaan. Uudelleenarvostettuun kirjanpitoarvoon 
perustuvan, tuloslaskelmaan merkityn poiston ja omaisuuserän 
alkuperäiseen hankintamenoon perustuvan poiston välinen 
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erotus siirretään vuosittain muista rahastoista kertyneisiin 
voittovaroihin. 

Aineettomat hyödykkeet sisältävät ATK-ohjelmia, aktivoituja 
tuotekehitysmenoja ja aktivoituja asiakashankintamenoja. 
Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaiku-
tusaika, kirjataan suunnitelman mukaisina tasapoistoina kuluksi 
tuloslaskelmaan niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 
Aineettomia hyödykkeitä, joilla on rajoittamaton vaikutusaika, ei 
ole konsernissa.

Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan yleensä tilikauden 
kuluksi. Suuret perusparannusmenot aktivoidaan ja poistetaan 
vaikutusaikanaan, mikäli on todennäköistä, että konsernille koi-
tuu taloudellista hyötyä kyseisistä menoista. Tuotantokoneiston 
varaosat, varakalusto ja huoltotarvikkeet esitetään aineellisina 
hyödykkeinä silloin, kun ne ovat aineellisten käyttöomaisuushyö-
dykkeiden määritelmän mukaisia. Muussa tapauksessa tällaiset 
hyödykkeet luokitellaan vaihto-omaisuudeksi. Asennuksen 
jälkeinen poistoaika on pääsääntöisesti 3 vuotta.  

Investointiavustukset kirjataan pienentämään investointia ja 
tuloslaskelmaan kirjattavat avustukset kirjataan liiketoiminnan 
muihin tuottoihin.

Suunnitelman mukaiset poistot, poislukien tuotantokoneet ja 
-kalusto, on laskettu taloudellisen vaikutusajan perusteella alku-
peräisestä hankintamenosta tasapoistoina. Tuotantokoneiden ja 
-kaluston kohdalla on käytetty 1.1.2009 alkaen suoriteyksiköihin 
perustuvaa poistomenetelmää, jossa poistojen määrä perustuu 
tuotantokoneilla ja -kalustolla aikaansaatuun tuotokseen. 
Suoriteyksiköihin perustuva menetelmä kuvaa tarkemmin, 
erityisesti kun kapasiteetin käyttöasteet muuttuvat nopeasti, 
tuotantokoneiden ja -kaluston tosiasiallista taloudellista kulumis-
ta kuin tasapoistomenetelmä. Arvioidut hyödykeryhmäkohtaiset 
taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

kehittämismenot  5 vuotta  
aineettomat oikeudet  3 - 10 vuotta  
muut aineettomat hyödykkeet  3 - 20 vuotta  
rakennukset ja rakennelmat 25 - 40 vuotta 
ATK-laitteet  3 - 5 vuotta  
muut koneet ja kalusto  5 - 25 vuotta  
muut aineelliset hyödykkeet  3 - 10 vuotta

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konser-
nin osuuden 1.1.2004 jälkeen hankitun yrityksen yksilöitävissä 
olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä 
käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Ennen vuotta 2004 
tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisten osalta liikearvo 
vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, 
jota on käytetty IFRS:n mukaisena oletushankintamenona.

Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain 
mahdollisen arvonalentumisen varalta. 

Arvonalentumiset
Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä jonkin 
omaisuuserän arvonalentumisesta. Jos viitteitä arvonalentumi-
sesta on, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä. Arvonalennuksena kirjataan määrä, jolla 

omaisuuden tasearvo ylittää vastaavan omaisuuden kerrytettä-
vissä olevan rahamäärän. Kerrytettävissä olevaksi rahamääräksi 
otetaan omaisuuserän nettomyyntihinta tai sitä korkeampi 
käyttöarvo. Käyttöarvo perustuu pääsääntöisesti tulevaisuuden 
diskontattuihin nettokassavirtoihin, jotka vastaavan omaisuuden 
avulla on saatavissa.

Käyttöomaisuuteen luettavat maa-alueet, rakennukset ja 
rakennelmat sekä sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa 
tilinpäätöspäivänä käypään arvoon. Käyvät arvot määritellään 
vuosittain sijoituskiinteistöjen ja vähintään 3 vuoden välein uu-
delleenarvostettavien osalta ja siten erillisiä arvonalentumistes-
tauksia ei suoriteta käyttöomaisuuteen luettavien maa-alueiden, 
rakennusten ja rakennelmien sekä sijoituskiinteistöjen osalta. 
Käyvät arvot arvioidaan lähtökohtaisesti tuottoarvomenetelmää 
käyttäen.

Sijoituskiinteistöt
Konsernin omistamat, ulkopuolisille vuokratut kiinteistöt, jotka 
eivät ole pääosin omassa käytössä ja joita konserni pitää hallus-
saan pikemminkin hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden 
arvonnousua kuin käyttääkseen niitä tavaroiden valmistamiseen, 
luokitellaan sijoituskiinteistöiksi ja arvostetaan taseessa käypään 
arvoon. Sijoituskiinteistön käyvän arvon muutoksesta johtuva 
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka 
aikana se syntyy ja esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan 
muissa tuotoissa. Sijoituskiinteistöistä saatavat vuokratuotot 
merkitään konsernin liikevaihtoon. Sijoituskiinteistöjen käyvät 
arvot määritellään riippumattoman ja ammatillisesti pätevän 
arvioitsijan toimesta vuosittain.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Tuotekehi-
tysmenot kirjataan niin, että uusien tuotteiden kehittämismenot 
aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina niiden taloudellisen 
vaikutusajan kuluessa. Suunnitelman mukaan ko. menot pois-
tetaan 5 vuodessa. Muilta osin konsernin vähäiset tutkimus- ja 
kehittämismenot on kirjattu tilikauden kuluksi. 

Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintahintaan tai sitä alempaan 
nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-mene-
telmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno 
muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista 
johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä osuudesta 
valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja valmistuksen 
kiinteistä yleismenoista. Vaihto-omaisuuteen luetaan myös ne 
varaosat, jotka eivät täytä aineellisten käyttöomaisuushyödyk-
keiden määritelmää.

Vuokrasopimukset (Leasing)
Vuokrasopimukset luokitellaan sopimuksen astuessa voimaan 
joko rahoitusleasing- tai muiksi vuokrasopimuksiksi. Käyttö-
omaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy 
olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, 
luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Ne kirjataan taseen 
käyttöomaisuuteen vuokrakauden alkaessa hyödykkeen 
käypään arvoon tai sitä alhaisempaan vähimmäisvuokrien nyky-
arvoon lisättynä sopimuksen solmimiseen välittömästi liittyvillä 
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olennaisilla järjestelykuluilla. Käyttöomaisuuserästä tehdään 
konsernin laskentaperiaatteiden mukaiset poistot hyödykkeen 
taloudellisen vaikutusajan kuluessa tai sitä lyhyemmän leasin-
gsopimuksen vuokra-ajan kuluessa, jos voidaan perustellusti 
olettaa, että vuokrasopimuksen kohdetta ei hankita omistukseen 
sopimuksen päättyessä.

Rahoitusleasingvelaksi kirjataan määrä, joka vastaa hyödykkeen 
käypää arvoa tai sitä alhaisempaa vähimmäisvuokrien nyky-
arvoa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja 
velan lyhennykseen efektiivisen koron menetelmällä siten, että 
velka lyhenee vuokrasopimusperiodin kuluessa annuiteetti-
periaatteella. Efektiivisellä korolla laskettu rahoitusmeno 
kirjataan rahoituskuluksi. Vaihtuvakorkoisten sopimusten ja 
efektiivisen koron erotus jää oikaisujen jälkeen vuokrakuluksi.

Muiksi vuokrasopimuksiksi luokitellaan sellaiset aineellisten hyö-
dykkeiden vuokrasopimukset, joissa vuokralleantajalle jää omis-
tamiselle ominaiset edut ja riskit sekä lisäksi merkitykseltään 
vähäiset rahoitusleasingsopimukset. Muiden vuokrasopimusten 
perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan suoriteperusteisesti 
kuluksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa.

Työsuhde-etuudet/ 
Eläkkeet ja muut työsuhde-etuudet
Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia 
järjestelyjä, joihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille 
kausille, joita ne koskevat. Componentalla on usean työnantajan 
etuuspohjaisiksi luokiteltu eläkejärjestely Ruotsissa (Alecta ITP). 
Kyseistä järjestelyä on käsitelty maksupohjaisena järjestelynä 
IAS 19.30 (a) -standardin mukaisesti, koska eläkeyhtiöt eivät ole 
pystyneet toimittamaan aktuaarilaskelmia.

Konsernin kotimaisten yhtiöiden henkilöstön eläketurva on 
järjestetty lainmukaisella TyEL-vakuutuksella ulkopuolisessa 
eläkevakuutusyhtiössä. Eläkevakuutusyhtiön kanssa tehdyn 
sopimuksen perusteella konserni suurtyönantajana vastaa 
Suomessa eläkevakuutusmaksuihin sisältyneistä työttömyys- ja 
työkyvyttömyysmaksuista kokonaisuudessaan ko. eläketapah-
tuman syntyhetkellä.

Muut ulkomaiset tytäryhtiöt ovat hoitaneet henkilöstön eläkejär-
jestelynsä paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Turkin työlainsäädännön mukaan yhtiöitä vaaditaan maksamaan 
työsuhteen päättymisen yhteydessä korvaus työntekijälle, joka on 
ollut palveluksessa vuoden ja jonka työsuhde päättyy ilman syytä, 
kutsutaan armeijan palvelukseen, kuolee tai joka jää eläkkeelle 
25 vuoden työsuhteen jälkeen (nainen 20 vuotta) tai saavuttaa 
eläkeiän (58 vuotta nainen ja 60 vuotta mies). Maksettava määrä 
on yhden kuukauden palkka kutakin palvelusvuotta kohden. 
Arvioitu vastuun todennäköinen nykyarvo henkilön työsuhteen 
päättyessä on esitetty pitkäaikaisissa varauksissa. Vastuuta ei ole 
rahastoitu. Kyseinen Turkin työsuhde-etuus tulkitaan työsuhteen 
päättymisen jälkeiseksi etuuspohjaiseksi järjestelyksi ja  IAS 19 
standardin mukaisesti kaikki vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin. 
Aktuaarilaskelmin selvitetään vakuutusmatemaattisten voittojen 
ja tappioiden osuus järjestelyn nykyarvon muutoksesta ja tämä 
osuus kirjataan laajan tuloksen eriin. 

Työsuhde-etuudet/
Osakeperusteiset maksut
Konserni on soveltanut IFRS 2 -standardia 17.2.2014 päätettyyn 
avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Ylimmälle johdolle on perustettu osakepohjainen kannustin-
järjestelmä vuodelle 2014. Mahdolliset palkkiot maksetaan 
osittain osakkeina ja osittain rahana vuoden 2015 alkupuolella. 
Järjestelyssä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon 
niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan 
tasaisesti oikeuden syntymisjakson aikana. Käteisvaroina 
suoritettavasta osuudesta kirjataan velka ja sen käyvän arvon 
muutos jaksotetaan vastaavasti kuluksi. Osakkeina maksettavan 
osuuden käypä arvo kirjataan kuluksi ja oman pääoman 
lisäykseksi. Järjestelyn tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa 
henkilöstökuluissa. Vuonna 2013 voimassa olleen edellisen 
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa ei maksettu 
palkkioita vuonna 2014.

Toimintasegmentit
Componentan liiketoiminta jaetaan neljään liiketoimintaseg-
menttiin, jotka ovat Valimodivisioona, Konepajadivisioona, 
Alumiini divisioona ja Muu liiketoiminta.  Nykyinen segmentti-
raportointimalli on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen. 

Valimodivisioonan toiminnot muodostuvat Orhangazissa sijaitse-
vista rautavalimosta, Suomessa sijaitsevista Iisalmen, Karkkilan, 
Pietarsaaren ja Porin rautavalimoista sekä Hollannissa sijaitse-
vista Weertin ja Heerlenin rautavalimoista sekä konepajatoimin-
noista Weertissä. Pietarsaaren valimon tuotannollinen toiminta 
lopetettiin heinäkuussa 2014. Konepajadivisioonan kuuluvat 
Främmestadin konepaja, mäntiä valmistava yksikkö Pietarsaa-
ressa sekä Orhangazin konepaja. Alumiinidivisioonan toiminnot 
muodostuvat Turkin Manisassa sijaitsevista alumiinivalimosta 
ja alumiinivanteiden tuotantoyksiköstä.  Ydinliiketoimintaan 
kuuluvien segmenttien ulkopuolelle jää Muu liiketoiminta, joka 
sisältää Ruotsissa sijaitsevat Wirsbon ja Arvika Smiden takomot, 
myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n Englannissa, 
palvelu- ja kiinteistöyhtiöt Suomessa, konsernin hallintotoiminnot 
ja osakkuusyhtiö Kumsan A.S.:n Turkissa.  Liiketoimintasegmentit 
perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja 
sisäiseen taloudelliseen raportointiin.

Componentassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat 
yhtiökokouksessa. Componentan ylin operatiivinen päätöksen-
tekijä on yhtiön hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus 
ja toimitusjohtaja päättävät strategiasta, avainhenkilöiden valin-
nasta, merkittävimmistä kehitysprojekteista, yrityshankinnoista, 
investoinneista, organisaatiorakenteesta sekä rahoituksesta. 
Konsernin johtoryhmä ja muu johto avustaa ja tukee toimitusjoh-
tajaa hänen tehtävässään.

Componentan liiketoimintasegmenttien välisiä tuottoja ja siirtoja 
käsitellään käypään markkinahintaan. Segmentin varat ja velat 
ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai 
jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmentille. 
Rahoitustuottoja ja -kuluja, veroja sekä kertaluonteisia eriä ei 
kohdisteta liiketoimintasegmenteille.
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Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 
Componenta seuraa maantieteellisinä alueina Turkkia, Suomea, 
Alankomaita, Ruotsia ja muita maita pitkäaikaisten varojen ja 
tuotannollisten investointien osalta. Lisäksi liikevaihtoa seurataan 
markkina-alueittain.

Kertaluonteiset erät ja operatiiviset 
valuuttakurssierät
Hallituksen toimintakertomuksessa selostetut kertaluonteiset 
erät eivät liity yhtiön varsinaiseen perusliiketoimintaan. 
Olennaisimpia kertaluonteisia eriä ovat luovutusvoitot ja 
-tappiot, tuotantolaitoksen sulkemiseen liittyvät tehottomuus- ja 
sopeuttamiskulut sekä ylimääräiset alaskirjaukset ja mahdolliset 
alaskirjausten peruutukset, onnettomuuksiin ja luonnonkatast-
rofeihin liittyvät kulut sekä uudelleenjärjestelyyn, ympäristöön 
ja vahingonkorvauksiin liittyvät varaukset. Konsernin johto 
käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä kertaluonteisten erien 
luokittelussa. Konserni seuraa perusliiketoiminnan ja liikevoiton 
kehitystä myös operatiivisista valuuttakurssieristä puhdis-
tettuna. Operatiivisia valuuttakurssieroja syntyy esimerkiksi 
valuuttamääräisistä ostoveloista ja myyntisaamisista sekä muista 
valuuttamääräisistä operatiivisista saamisista ja veloista. Sellais-
ten johdannaisten tulosvaikutukset, joilla suojataan operatiivisia 
valuuttapositioita, sisältyvät myös määritelmällisesti operatiivisiin 
valuuttakurssieriin.

Varaukset
Varaus kirjataan taseeseen, kun konsernilla on aikaisempaan 
tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen sitoumus, 
maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköinen ja velvoitteen 
määrä on luotettavasti arvioitavissa. Jos osasta velvoitetta on 
mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, 
korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä 
vaiheessa, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut 
yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut 
suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. 

Tuloverot
Tuloveroihin sisältyvät konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia 
vastaavat verot kunkin yhtiön kotipaikan verolainsäädännön 
perusteella. Taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat 
kokonaisuudessaan ja laskennalliset verosaamiset arvioidun 
todennäköisen hyödyn suuruisena. Laskennallinen verovelka tai 
-saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä 
väliaikaisista eroista tilinpäätöshetkellä voimassaolevaa verokan-
taa käyttäen. Tulevat verokannan muutokset huomioidaan siinä 
vaiheessa, kun ne ovat käytännössä varmistuneet.

Laskennallinen verosaaminen verotuksessa vahvistetuista 
tappioista tai tilikauden tappioista on kirjattu siihen määrään 
asti, kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy 
verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyö-
dyntää. Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista kirjataan 
laskennallinen verovelka vain silloin, jos veronmaksun voidaan 
katsoa realisoituvan ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 
Laskennalliset verot on laskettu suomalaisten yhtiöiden osalta 
käyttäen 20,0 %:n verokantaa, ruotsalaisten yhtiöiden osalta 

käyttäen 22,0 %:n verokantaa, turkkilaisen yhtiön osalta käyttäen 
20,0 %:n verokantaa ja hollantilaisten yhtiöiden osalta käyttäen 
25,0 %:n verokantaa. 

Laskennallinen verovelka ja -saaminen on taseessa netotettu 
siltä osin, kun niillä on sama veronsaaja ja kun ne pystytään 
kohdistamaan keskenään.

Tuloutusperiaate
Liikevaihto sisältää tuotot tuotteiden ja palvelujen sekä 
raaka-aineiden, tarvikkeiden ja energian myynnistä oikaistuna 
välillisillä veroilla ja myynnin oikaisuerillä. Myynnin oikaisuerillä 
tarkoitetaan lähinnä vuosittain laskettavia paljousalennuksia 
sekä tuotepalautuksia, joilla oikaistaan alkuperäistä laskutusta 
alaspäin. Merkittävimmät tuotteiden tulovirrat syntyvät valujen ja 
koneistettujen valujen myynnistä. Palveluiden tulovirrat muodos-
tuvat lähinnä vuokratuotoista sekä mahdollisista pienimuotoisista 
alihankintana tehdyistä koneistuksista ja kokoonpanoista. Tuotot 
tavaroiden myynnistä tuloutetaan sillä hetkellä, kun tuotteen 
omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut siirtyvät ostajalle 
eikä konsernilla ole enää valvonta- eikä määräysvaltaa tuottee-
seen. Yleensä tämä tarkoittaa sitä hetkeä, kun tuote on toimitettu 
sovittujen toimitusehtojen mukaisesti asiakkaalle. Palvelut 
tuloutetaan silloin, kun palvelu luovutetaan asiakkaalle.

Liiketoiminnan muut tuotot 
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu varsinaiseen 
liikevaihtoon kuulumattomat tuotot kuten pitkäaikaisten varojen 
myyntivoitot ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset. 
Lisäksi liiketoiminnan muiden tuottojen ryhmässä esitetään 
ostovelkojen ja myyntisaamisten valuuttakurssierot sekä niihin 
liittyvät suojauserät.

Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan hankinnan yhteydessä 
luonteensa mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut 
saamiset, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ja myytävissä 
olevat rahoitusvarat. Tilinpäätöshetkellä Componentalla ei ollut 
eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia. Konserni tehostaa pääomien 
käyttöä myyntisaatavien myyntiohjelmalla, joiden perusteella osa 
myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Kyseiset 
myyntisaamiset on siirretty toiselle osapuolelle ja ne on kirjattu 
pois konsernin taseesta. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
sisältää johdannaisinstrumentteja, jotka on hankittu suojaamis-
tarkoituksessa, mutta joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Nämä 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat arvostetaan 
käypään arvoon käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja. 
Käyvän arvon muutoksista johtuvat realisoituneet ja realisoitu-
mattomat voitot tai tappiot kirjataan sen tilikauden rahoitustuot-
toihin ja -kuluihin, jonka aikana ne syntyvät. 

Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset kirjataan hankintahetkellä käypään 
arvoon ja arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää. Hankintamenoa laskettaessa 
huomioidaan olennaiset transaktiokulut. 
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Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan sellaiset 
osuudet ja sijoitukset, jotka eivät kuulu muihin rahoitusvarojen 
ryhmiin. Ryhmän sijoitukset ovat pitkäaikaisia ja läheisesti 
liiketoimintaan liittyviä noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia, 
eikä niitä ole tarkoitus myydä tai luovuttaa eteenpäin. Myytävissä 
olevat rahoitusvarat arvostetaan hankintamenoon luotettavan 
markkina-arvon puuttuessa vähennettynä mahdollisilla 
arvonalentumisilla. 

Rahavarat
Rahavarat sisältävät käteisvarat ja rahat pankkitileillä sekä 
lyhytaikaiset pankkitalletukset.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Rahoitusvaran tai rahoitusvarojen ryhmän arvosta tehdään 
arvonalennuskirjaus tuloslaskelmaan, mikäli on olemassa 
puolueetonta näyttöä siitä, että jokin tapahtuma tai tapahtumat, 
kuten asiakkaan joutuminen pitkäaikaisiin maksuvaikeuksiin, 
velkasaneeraukseen tai konkurssiin, ovat vaikuttaneet merkit-
tävästi odotettavissa oleviin kassavirtoihin. Arvonalentumisen 
suuruus arvioidaan rahoitusvaran tasearvon ja diskontattujen 
odotettavissa olevien kassavirtojen erotuksena. Myyntisaamisten 
arvonalentumiset voidaan myöhemmin peruuttaa tulosvaikuttei-
sesti, jos asiakkaan uskotaan suoriutuvan velvoitteistaan. Myy-
tävissä olevien rahoitusvarojen alaskirjausten osalta edellytetään 
sen lopullisuutta.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat on luokiteltu seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ja jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettavat velat.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Rahoitusveloista ne suojaamistarkoituksessa hankitut johdannai-
set, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, luokitellaan kuuluvaksi 
ryhmään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat. Kaupankäyn-
titarkoituksessa pidettävät velat arvostetaan käypään arvoon 
käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja. Käyvän arvon 
muutoksista johtuvat realisoituneet ja realisoitumattomat voitot 
tai tappiot kirjataan sen tilikauden rahoitustuottoihin ja -kuluihin, 
jonka aikana ne syntyvät. 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat
Muut rahoitusvelat merkitään alkuperäisen kirjaamisen 
yhteydessä taseeseen käypään arvoon eli vastuunmääräisinä 
vähentäen siitä olennaiset ja kohdistettavissa olevat transaktioon 
liittyvät kulut. Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon 
käyttäen efektiivisen koron menetelmää, jolloin velkaan liittyvät 
kulut jaksottuvat tuloslaskelmaan velan odotetulle juoksuajalle. 
Olennaiset luottolimiittisopimuksiin liittyvät transaktiomenot 
aktivoidaan taseeseen ja jaksotetaan tuloslaskelmaan luotto-
limiitin maturiteetin kuluessa. Velalle kertyvät korot kirjataan 
tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti.

Kaikki rahoitusvarojen ja -velkojen muutokset huomioidaan 
kirjanpidossa selvityspäivänä.

Hybridilainat
Vuosien 2012 ja 2013 aikana Componenta laski liikkeelle kaksi 
oman pääoman ehtoista  joukkovelkakirjalainaa (hybridilainaa) 
nimellismäärältään yhteensä 38,2 Me. Syyskuun 2014 osa-
keannissa hybridilainojen haltijoilla oli mahdollisuus käyttää 
merkintähinnan maksamiseen yhtiöltä olevaa hybridilaina-
saatavaa ja tämän seurauksena hybridilainojen nimellismäärä 
laski tasolle 2,6 Me. Konsernin omassa pääomassa esitettävät  
hybridilainat ovat heikommassa etusija-asemassa kuin yhtiön 
muut velkasitoumukset, mutta niiden etusija-asema on kuitenkin 
muita omaan pääomaan luettavia eriä parempi. Oman pääoman 
ehtoisilla lainoilla ei ole eräpäivää mutta konsernilla on oikeus, 
ei velvollisuutta, lunastaa lainat takaisin neljän vuoden kuluttua 
liikkeeseen laskusta eli vuosina 2016 ja 2017. Hybridilainojen 
korot maksetaan hallituksen päätöksellä. Maksamattomat 
korot kumuloituvat, mutta ne esitetään tilinpäätöksessä vasta 
hallituksen koronmaksupäätöksen jälkeen. Maksamattomat 
korot huomioidaan kuitenkin osakekohtaista tulosta laskettaessa. 
Hybridivelan haltijoilla ei ole määräysvaltaa tai äänestysoikeutta 
yhtiökokouksessa.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta
Konsernin johdannaissopimukset kirjataan selvityspäivänä 
hankintamenoon, jonka jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. 
Korkotermiinisopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän mark-
kinahinnoilla laskettu voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten 
sulkemisesta. Korko- ja valuuttaoptiosopimusten käypä arvo 
arvioidaan yleisillä optiohinnoittelumalleilla. Koronvaihtosopi-
musten käypä arvo lasketaan arvostamalla ja diskonttaamalla 
tulevat kassavirrat tilinpäätöshetken markkinakoroilla. Valuut-
tatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset arvostetaan tilinpäätös-
päivän valuuttatermiinihinnoilla. Sähköjohdannaisten käypä arvo 
on se laskennallinen voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten 
sulkemisesta tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla.

Johdannaissopimukset käsitellään joko IAS 39 määritelmän mu-
kaisen suojauslaskennan ulkopuolisina suojausinstrumentteina 
tai suojauslaskennan ehdot täyttävinä rahavirran tai ulkomaisiin 
tytäryhtiöihin tehtyjen valuuttamääräisten nettosijoitusten suo-
jauksina. Suojauslaskentaa sovellettaessa suojattava riski sekä 
suojaussuhde määritellään ja dokumentoidaan suojauslaskennan 
periaatteiden mukaisesti. Suojaussuhteen tehokkuus todenne-
taan ennen suojauslaskennan aloittamista sekä säännöllisesti sen 
jälkeen, vähintään neljännesvuosittain. 

Rahavirran suojauksessa suojausinstrumenttien käypien 
arvojen muutosten tehokas osuus kirjataan omaan pääoman 
suojausinstrumenttien rahastoon. Korkojohdannaisten arvon-
muutosten kertymä kirjataan sen tilikauden tuloslaskelmaan 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin, jolloin suojattu liiketoimi toteutuu. 
Sähköjohdannaisten arvonmuutosten kertymä kirjataan 
puolestaan sen tilikauden tuloslaskelmaan ostojen oikaisueräksi, 
jolloin suojattu liiketoimi toteutuu. Kun suojausinstrumentti 
erääntyy, myydään, suojaussuhde todetaan tehottomaksi tai 
suojaussuhde keskeytetään, jo aikaisemmin omaan pääomaan 
kirjattu arvonmuutosten kertymä jää omaan pääomaan erilliseksi 
eräksi ja tuloutetaan ennakoidun liiketoimen mukaisesti. Arvon-
muutosten kertymä kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan mikäli 
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ennakoidun liiketoimen toteutumista ei voida pitää enää toden-
näköisenä. Korkoihin liittyvän suojaussuhteen tehoton osuus 
kirjataan tulosvaikutteisena rahoitustuottoihin ja -kuluihin ja 
sähkön ennakoituihin ostoihin liittyvän suojaussuhteen tehoton 
osuus kirjataan tulosvaikutteisena ostojen oikaisueräksi. 

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten valuutta-
suojausten käypien arvojen muutosten tehokas osuus kirjataan 
omaan pääomaan muuntoerojen oikaisueräksi, josta ne siirretään 
tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja -kuluihin mikäli netto-
investoinnista tai sen osasta luovutaan. Suojaussuhteen tehoton 
osuus kirjataan tulosvaikutteisena rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 

Koronvaihtosopimusten ja valuuttajohdannaisten tilikauden 
aikana toteutuneet ja kertyneet korkokulut tai -tuotot kirjataan 
tuloslaskelman rahoituseriin samoin kuin IAS 39 määritelmän 
mukaisen suojauslaskennan ulkopuolella olevien, konsernin 
riskienhallintaan liittyvien korko- ja valuuttajohdannaisten 
käypien arvojen muutokset. Myyntisaamisten ja ostovelkojen 
suojaamiseksi tehtyjen valuuttajohdannaisten valuuttakurssierot 
esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa ja lainoja tai muita 
monetaarisia eriä vastaan tehtyjen valuuttasuojausten valuut-
takurssierot rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Sähkötermiinien 
toteutuneet arvonmuutokset kirjataan liikevoiton yläpuolelle 
ostojen oikaisueriksi. Johdannaisten käyvät arvot esitetään 
taseen lyhytaikaisissa varoissa ja veloissa. 

Rahavirran suojauslaskenta on tilinpäätöshetkellä käytössä 
suojauduttaessa sähkön spot-markkinahintojen muutoksilta.

Tulos per osake
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan käyttäen 
tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettua kes-
kimääräistä osakkeiden määrää. Laimennetun osakekohtaisen 
tuloksen laskemiseen käytetyssä painotetussa keskimääräisessä 
osakkeiden määrässä otetaan huomioon kauden aikana ulkona 
olevien optioiden, ehdollisten osakepalkkioiden ja tulosperus-
teisten osakepalkkioiden sekä vaihdettavan pääomalainan 
laimentava vaikutus sekä hybridilainan laskennalliset korot.

Osingonjako
Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamasta osingosta ei tilinpää-
töksessä ole tehty kirjausta, vaan osingot otetaan huomioon vasta 
yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Johdon harkintaa edellyttävät 
laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
keskeiset epävarmuustekijät
Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäy-
tännön mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään tulevaisuutta 
koskevia arvioita ja olettamuksia.

Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä tilinpää-
töksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja näiden soveltamisesta. 
Arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä mm. 
tiettyjen omaisuuserien kuten laskennallisten verosaamisten 
realisoitavuutta, eläke-etuuksien liittyvien varausten suuruutta, 
myyntisaamisten alaskirjauksia, aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden taloudellisia pitoaikoja, tuottoarvomenetelmän 
oletuksia, rahoitusvarojen ja -velkojen mukaan lukien 

johdannaisten käypiä arvoja, tuloveroja, varastoarvoja, varauksia, 
vastuusitoumuksia sekä arvonalentumistestien oletuksia. Lisäksi 
johto arvioi tilinpäätöstä laatiessaan toiminnan jatkuvuuteen 
liittyviä mahdollisia epävarmuustekijöitä. Arviossaan johto ottaa 
huomioon kaiken käytettävissä olevan informaation tulevaisuu-
den rahavirroista ja muista tekijöistä, kuten nykyinen ja ennakoitu 
kannattavuus, velkojen maksusuunnitelmat ja mahdollisiin 
vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin liittyvät tekijät. 

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen 
hyödykkeiden käyvän arvon määrittäminen
Merkittävissä liiketoimintojen yhdistämisissä konserni on 
käyttänyt ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa aineellisten 
ja aineettomien hyödykkeiden käypiä arvoja. Aineellisten 
hyödykkeiden osalta on tehty vertailuja vastaavien hyödykkeiden 
markkinahintoihin ja arvioitu hankittujen hyödykkeiden iästä, 
kulumisesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuva arvon 
vähentyminen. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon mää-
ritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista, 
sillä markkinoilta ei ole ollut saatavissa tietoja vastaavanlaisten 
hyödykkeiden kaupoista.

Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän 
tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernissa 
käydään läpi vähintään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset 
viitteet niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden 
arvonalentumisesta.

Standardien soveltaminen
Konserni on soveltanut 1.1.2014 alkaen seuraavia uusia ja uudistet-
tuja standardeja ja tulkintoja. 

IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). Standardi määrittää olemassa olevien pe-
riaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun 
ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. 
Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan 
määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Standardilla ei ole 
ollut vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. 

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla). Standardi painottaa yhteisten järjestelyiden kirjan-
pidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita 
ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on 
kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Standardi 
lisäksi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, 
pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn 
vaihtoehto ole enää sallittu. Standardilla ei ole ollut vaikutuksia 
konsernin tilinpäätökseen. 

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa 
yhteisöissä (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
Standardi sisältää liitetietovaatimukset koskien erilaisia osuuksia 
muissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuusyhtiöt, yhteiset 
järjestelyt, erityistä tarkoitusta varten perustetut yhtiöt ja muut, 
taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt. Standardilla ei ole ollut merkittä-
viä vaikutuksia konsernin liitetietojen laajuuteen. 

IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityk-
sessä (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
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Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että 
yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11:n 
julkaisemisen seurauksena. Muutoksella ei ole ollut  vaikutuksia 
konsernin tilinpäätökseen. 

Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit (voimaan 1.1.2014 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee epäjohdonmukai-
suutta nykykäytännössä sovellettaessa ohjeistusta siitä milloin 
rahoitusvarat ja -velat voidaan esittää taseessa nettomääräisesti. 
Muutoksella ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia konsernin 
tilinpäätökseen.

Uudet standardit, muutokset ja tulkinnat, 
jotka eivät olleet vielä voimassa vuonna 2014 
Tiettyjä uusia standardeja sekä muutoksia ja tulkintoja jo olemas-
sa oleviin standardeihin, jotka eivät vielä olleet voimassa 1.1.2014 
alkavalla tilikaudella ja joita konserni ei ole vielä soveltanut, on 
julkaistu. 

Muutos IAS 19 Työsuhde-etuudet (sovellettava 1.7.2014 tai sen 
jälkeen alkavilta tilikausilta). Muutoksella on selvennetty kirjan-
pitokäsittelyä, kun etuuspohjaisessa järjestelyssä edellytetään 
työntekijöiden tai kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn. 
Standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

IFRS -standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010-2012 
ja 2011-2013 (sovellettava pääosin 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla) sekä 2012-2014 (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta 
standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset 
kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodes-
sa. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne 
eivät ole merkittäviä.

IFRIC 21 Julkiset maksut (voimaan 1.7.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). Tulkinta koskee standardia IAS 37 Varaukset, 
ehdolliset velat ja ehdolliset varat. IAS 37:ssä esitetään velan 
kirjaamiskriteerit, joihin sisältyy vaatimus siitä, että yrityksellä 
on olemassa oleva velvoite, joka on seurausta aikaisemmasta 
tapahtumasta (velvoitteen synnyttävä tapahtuma). Tulkinnassa 
selvennetään, että julkisen maksun osalta tämä velvoitteen 
synnyttävä tapahtuma on se laissa määrätty toiminta, jonka 
perusteella maksun suorittamisvelvollisuus määräytyy. 
Muutoksella ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan 1.1.2017 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 15 korvaa IAS 11:n Pitkä-
aikaishankkeet, IAS 18:n Tuotot sekä niihin liittyvät tulkinnat. 
Myyntituotot kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan 
tai palveluun. Asiakas saa määräysvallan, kun se pystyy ohjaa-
maan tavaran tai palvelun käyttöä ja saamaan siihen liittyvän 
hyödyn. Myyntituotto kirjataan tavalla, joka kuvaa luvattujen 
tavaroiden tai palvelujen luovuttamista asiakkaalle, ja kirjattava 
määrä kuvastaa sitä rahamäärää, johon yritys odottaa olevansa 
oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palvelu-ja vastaan.  Myyntituotot 
kirjataan tämän periaatteen mukaisesti standardissa kuvattua 
viisivaihteista mallia noudattaen. IFRS 15 tuo muutoksia myös 

asiakassopimuksista esitettäväiin liitetietoihin. Standardia ei ole 
vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Konsernissa arvioidaan 
parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). IFRS 9:n kokonainen versio korvaa suurim-
man osan IAS 39:ään sisältyvästä ohjeistuksesta. Jatkossa rahoi-
tusvarat jaetaan arvostuksen perusteella kolmeen pääryhmään: 
jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat, käypään arvoon 
muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat ja käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat. Luokittelu riippuu 
yrityksen liiketoimintamallista ja sopimukseen perustuvien 
rahavirtojen ominaispiirteistä. IAS 39: n mukainen toteutuneisiin 
arvonalentumistappioihin perustuva malli korvautuu uudella 
odotettuihin tappioihin perustuvalla mallilla. IFRS 9 muuttaa 
myös suojauslaskentaa koskevia vaatimuksia. Standardia ei ole 
vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. Konsernissa arvioidaan 
parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia.

Muilla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS- 
standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista 
vaikutusta konsernille. 
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1. Toimintasegmentit

Componentan liiketoiminta jaetaan neljään liiketoimintasegment-
tiin, jotka ovat Valimodivisioona, Konepajadivisioona, Alumiinidi-
visioona ja Muu liiketoiminta. Nykyinen segmenttiraportointimalli 
on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen. 

Valimodivisioonan toiminnot muodostuvat Turkin Orhangazissa 
sijaitsevasta rautavalimosta, Suomessa sijaitsevista Iisalmen, 
Karkkilan ja Porin rautavalimoista sekä Hollannissa sijaitsevista 
Weertin ja Heerlenin rautavalimoista sekä konepajatoiminnoista 
Weertissä. Pietarsaaren valimon tuotannollinen toiminta loppui 
kesällä 2014. Konepajadivisioonaan kuuluvat Främmestadin kone-
paja, mäntiä valmistava yksikkö Pietarsaaressa sekä Orhangazin 
konepaja. Alumiinidivisioonan toiminnot muodostuvat Turkin 
Manisassa sijaitsevista alumiinivalimosta ja alumiinivanteiden 
tuotantoyksiköstä. Ydinliiketoimintaan kuuluvien segmenttien 
ulkopuolelle jää Muu liiketoiminta, joka sisältää Ruotsissa sijaitse-
vat Wirsbon ja Arvika Smiden takomot, myynti- ja logistiikkayhtiö 
Componenta UK Ltd:n Englannissa, palvelu- ja kiinteistöyhtiöt 
Suomessa, konsernin hallintotoiminnot ja osakkuusyhtiö Kumsan 
A.S.:n Turkissa. Componenta käsittelee liiketoimintasegmenttien 
ja niiden ulkopuolelle jäävien toimintojen välisiä tuottoja ja siirtoja 
käypään markkinahintaan. Segmentti-informaatio perustuu 
johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat 
IFRS-standardien mukaiset.

Valimodivisioonan pääasialliset myytävät tuotteet ovat 
koneistamattomia rautavalukomponentteja. Konepajadivisioonan 
toimintojen pääasiallisia myytäviä tuotteita ovat koneistetut ja 
maalatut rautavalukomponentit. Alumiinidivisioonan pääasiallisia 
myytäviä tuotteita ovat koneistetut ja koneistamattomat 
alumiinivalukomponentit. Muun liiketoiminnan pääasiallisena 
liiketoimintana on valmistaa taottuja komponetteja, tuottaa 
logistiikkapalveluja sekä harjoittaa toimisto- ja teollisuustilojen 
vuokrausta. Lisäksi muuhun liiketoimintaan lisätään konserni-
palveluja tuottavat yksiköt. Konsernin ulkoisesta liikevaihdosta 
83 % (85 %) muodostuu koneistetuista ja koneistamattomista 
rautavaluista sekä takomotuotteista. Koneistetut ja koneistamat-
tomat alumiinikomponentit muodostavat 16 % (14 %) konsernin 
ulkoisesta liikevaihdosta. Konsernin ulkoisesta liikevaihdosta 1 % 
(1 %) muodostuu vuokratuotoista ja kiinteistöpalveluista.

Componentan ylin operatiivinen päätöksentekijä on yhtiön hal-
litus yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus ja toimitusjohtaja 
päättävät strategiasta, avainhenkilöiden valinnasta, merkittä-
vimmistä kehitysprojekteista, yrityshankinnoista, investoin-
neista, organisaatiorakenteesta sekä rahoituksesta. Konsernin 
johtoryhmä ja muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen 
tehtävässään. 

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita 
segmentti käyttää liiketoiminnassaan. Kohdistamattomat erät 
sisältävät rahoitus- ja veroeriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Luvut ovat miljoonissa euroissa, ellei toisin mainita.
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Liiketoimintasegmentit 2014

Me
Valimo- 

divisioona
Konepaja-
divisioona

Alumiini-
divisioona

Muu liike-
toiminta

Kerta- 
luonteiset

erät *)

Eliminoinnit 
ja kohdista-

mattomat 
normaalin 

toiminnan erät Konserni

Ulkoinen liikevaihto 212,0 109,6 72,4 101,2 495,2
Sisäinen liikevaihto 95,7 12,1 7,1 28,7 -143,7 0,0
Liikevaihto yhteensä 307,8 121,7 79,5 129,9 -143,7 495,2
Osuus osakkuus-
yritysten tuloksesta 0,1 0,1
Segmentin liikevoitto 3,7 3,2 7,9 0,5 -12,9 -0,2 2,2
Kohdistamattomat erät -1,2 -29,6 -30,8
Tilikauden tulos -28,6

Segmentin varat 271,0 67,8 51,5 78,1 -52,6 415,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,2 1,2
Kohdistamattomat varat 52,0
Varat yhteensä 468,9

Segmentin velat 75,4 39,9 5,5 50,9 -55,1 116,6
Kohdistamattomat velat 241,1
Velat yhteensä 357,7

Tuotannolliset investoinnit 12,4 6,0 2,8 1,5 22,6
Poistot ja arvonalenemiset -8,1 -3,4 -2,9 -3,8 -4,7 -22,9

 *)  Kertaluonteiset erät liikevoitossa vuonna 2014 liittyvät Pietarsaaren valimon pienemmän tuotantolinjan siirtämiseen ja tehtaan lakkauttamiseen, 

-2,2 Me,  Porin valimoon siirretyn Disa-linjan siirtoon ja ylösajoon liittyviin kuluihin, -1,2 Me, Nisamon teollisuuskiinteistön myynnistä realisoituneeseen 

myyntitappioon ja alaskirjaukseen, -0,6 Me, Heerlenin valimon koneiden ja kaluston alaskirjauksiin, -4,2 Me, Hollannin yksiköiden sopeuttamistoimenpiteisiin, 

-1,5 Me, Smedjebackenin takomon alasajoon, -0,8 Me, Virsbon maastopalosta johtuneeseen takomon väliaikaiseen sulkemiseen, -0,4 Me sekä Orhangazin 

valimon sopeuttamistoimenpiteisiin ja ylimääräisiin jätteenkäsittelykuluihin -1,6 Me. Muut kertaluonteiset erät olivat -0,4 Me. Luokittelut kertaluonteisiin eriin 

ovat tilintarkastamattomia.

 **) Sisältää normaaliin toimintaan luettavia kohdistamattomia rahoitus- ja veroeriä -29,6 Me.

**)
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Liiketoimintasegmentit 2013

Me
Valimo- 

divisioona
Konepaja-
divisioona

Alumiini-
divisioona

Muu liike-
toiminta

Kerta- 
luonteiset

erät ***)

Eliminoinnit 
ja kohdista-

mattomat 
normaalin 

toiminnan erät Konserni

Ulkoinen liikevaihto 223,4*) 104,0*) 70,8 112,3 510,5
Sisäinen liikevaihto 105,6*) 11,5*) 2,0 29,6 -148,7 0,0
Liikevaihto yhteensä 329,0 115,5 72,8 141,9 -148,7 510,5
Osuus osakkuus-
yritysten tuloksesta 0,1 0,1
Segmentin liikevoitto 4,6 2,7 9,7 1,6 -3,3 -0,3 14,9
Kohdistamattomat erät -1,5 -28,9 -30,5
Tilikauden tulos -15,5

Segmentin varat 245,6**) 61,9 47,6**) 83,7 -37,6 401,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,3 1,3
Kohdistamattomat varat 49,4
Varat yhteensä 452,0

Segmentin velat 73,8 25,9 8,2 44,7 -38,0 114,5
Kohdistamattomat velat 252,3
Velat yhteensä 366,8

Tuotannolliset investoinnit 6,6 6,4 1,7 4,2 18,9
Poistot ja arvonalenemiset -8,6 -2,8 -2,5 -4,1 -0,4 -18,4

   *)  Valimodivisioonan ja konepajadivisioonan osalta ulkoisen ja sisäisen liikevaihdon jakoa tilikaudella 2013 on muutettu. Tämä ei aiheuttanut muutosta 

konsernin vuoden 2013 konsolidoidussa ulkoisessa liikevaihdossa eikä valimodivisioonan ja konepajadivisioonan kokonaisliikevaihdoissa. Kyseinen muutos 

tehtiin sen johdosta, jotta vuonna 2013 sisäisten toimitusten rekisteröintimalli olisi yhteneväinen vuonna 2014 käytössä olevaan sisäisten toimitusten 

rekisteröintimalliin.

  **)  Aikaisemmin julkaistuja varojen allokaatioita Valimodivisioonan ja Alumiinidivisioonan kohdalla on muutettu. Turkin tytäryhtiön osalta 

arvonlisäverosaatavien ja muiden viranomaiserien sisäisiä allokointiperusteita on muutettu Orhangazin rautavalimon ja Manisan alumiinitulosyksiköiden 

välillä vuonna 2014. 31.12.2013 varat on päivitetty vastaamaan uusia allokointiperusteita.

 ***)  Kertaluonteiset erät liikevoitossa vuonna 2013 liittyvät Pietarsaaren valimon suunniteltuun sulkemiseen, -1,8 Me, Wirsbossa tehtyihin rakennejärjestelyihin 

ja sopeutustoimenpiteisiin, -0,7 Me, Hollannissa maksettuihin oikeudenkäyntien vahingonkorvauksiin, -0,7 Me sekä Turkissa sijaitsevaan Orhangazin 

valimoon -0,2 Me. Muut kertaluonteiset erät olivat +0,1 Me. Luokittelut kertaluonteisiin eriin ovat tilintarkastamattomia.

****) Sisältää normaaliin toimintaan luettavia kohdistamattomia rahoitus- ja veroeriä -28,9 Me.

****)
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Maantieteelliset alueet 2014

Me Turkki Suomi Alankomaat Ruotsi Muut maat  Yhteensä 

Pitkäaikaiset varat *) 153,9 75,6 28,5 39,3 1,0 298,4
Tuotannolliset investoinnit 12,7 4,0 3,1 2,7 0,0 22,6

Maantieteelliset alueet 2013
Me Turkki Suomi Alankomaat Ruotsi Muut maat  Yhteensä 

Pitkäaikaiset varat *) 148,6 80,6 31,3 43,6 1,0 305,1
Tuotannolliset investoinnit 9,4 2,3 2,1 5,0 0,0 18,9

*) Eivät sisällä pitkäaikaisia laskennallisia verosaamisia, muita rahoitusvaroja ja saamisia.

Ulkoinen liikevaihto markkina-alueittain
Me 2014 2013

Saksa 103,1 107,4
Ruotsi 89,1 97,6
Turkki 60,6 64,8
Iso-Britannia 45,1 56,3
Suomi 41,0 42,7
Benelux-maat 40,2 37,2
Italia 30,9 27,6
Ranska 30,5 32,9
Muu Eurooppa 20,8 17,5
Muut maat 33,9 26,6
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 495,2 510,5

Maakohtaisen myynnin maa määräytyy sen pohjalta, minne asiakas on pyytänyt tavaran toimitettavaksi tai minne se on toimitettu.

2. Hankitut liiketoiminnot
Vuosina 2013 ja 2014 Componenta ei hankkinut liiketoimintoja.

3. Myydyt ja lopetetut liiketoiminnot 
Vuosina 2013 ja 2014 Componenta ei myynyt liiketoimintoja.

Pietarsaaren valimon toimintaan liittyvät YT-neuvottelut saatettiin 
päätökseen marraskuussa 2013. Neuvottelujen lopputuloksena 
päätettiin siirtää Pietarsaaren pienemmän tuotantolinjan toiminta 
Porin valimoon ja sulkea Pietarsaaren valimo asteittain vuoden 
2014 lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi päätettiin, että isompi 
tuotantolinja jatkaa toimintaansa valimon sulkemiseen asti. 
Valimon sulkemispäätöksen johdosta tehtiin seuraavia alaskir-
jauksia vuonna 2013: rakennuksista 2,2 Me, koneista ja kalustosta 
0,0 Me sekä vaihto-omaisuudesta 0,5 Me. Alaskirjausten lisäksi 
Pietarsaaressa rekisteröitiin ylimääräisiä henkilöstömenoja 0,2 Me 
liittyen tuleviin henkilöstömenoihin, jotka perustuvat menneisiin 
työsuorituksiin. 

Pietarsaaren valimon pienempi tuotantolinja siirrettiin Poriin 
toukokuussa 2014 ja isomman tuotantolinjan toiminta pysäytettiin 
Pietarsaaressa heinäkuussa 2014. Valimon sulkemisen johdosta 
rakennuksista tehtiin aikaisempien alaskirjausten lisäksi 0,5 Me 
alaskirjaukset vuonna 2014. Lisäksi aikaisemmin vuonna 2012 
tehtyjä isompaan tuotantolinjaan liittyviä koneiden ja kaluston 
alaskirjauksia peruutettiin yhteensä 0,4 Me, koska isompi tuotan-
tolinja siirrettiin Turkin Orhangazin valimoon loppuvuodesta 2014.  
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5. Liiketoiminnan kulut

Me 2014 2013

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 10,6 1,7
Valmistus omaan käyttöön 0,5 0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -204,8 -209,1
Ulkopuoliset palvelut -28,9 -28,3
Henkilöstökulut -126,1 -128,2
Vuokrat -4,8 -5,0
Sijoituskiinteistöjen hoitokulut -0,3 -0,4
Jäte-, kiinteistö- ja kunnossapitokulut -23,5 -25,0
Energia -36,5 -39,1
Myynti ja markkinointi -0,2 -1,1
ATK-ohjelmat -4,8 -4,4
Tuotantotyökalut -5,6 -6,2
Rahdit -14,6 -12,5
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon lasku -0,4 0,0
Liiketoiminnan muut kulut -30,7 -26,2
Liiketoiminnan kulut yhteensä -470,1 -483,2

Tilintarkastuspalkkiot -0,4 -0,4
Muut palkkiot*) -0,9 -0,2
Tilintarkastajille maksetut palkkiot yhteensä -1,3 -0,6

*) Osa näistä tilintarkastajille maksetuista palkkioista on esitetty rahoituskuluissa.

6. Henkilöstökulut

Me 2014 2013

Henkilöstökulut 
Palkat ja palkkiot -104,1 -105,0
Eläkekulut -10,7 -11,4
Muut henkilöstökulut -11,3 -11,8

-126,1 -128,2

Henkilöstömäärä segmenteittäin tilikauden aikana keskimäärin ilman vuokratyövoimaa
Valimodivisioona 2 508 2 654
Konepajadivisioona 353 328
Alumiinidivisioona 815 734
Muu liiketoiminta 436 438

4 111 4 153

Henkilöstökulut sisältävät osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyviä kuluja -0,0 Me (-0,0  Me).

4. Liiketoiminnan muut tuotot
Me 2014 2013

Vuokratuotot 0,7 0,8
Pysyvien vastaavien myyntivoitot 0,0 0,0
Myyntisaamisten, ostovelkojen ja suojausten valuuttakurssierot -2,7 3,7
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousu 0,0 0,2
Konsernireservin tuloutus 0,2 -
Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 1,2
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä -0,1 5,9

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä, jotka sisältyvät liikevaihtoon 0,5 0,5
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7. Tutkimus- ja kehitysmenot

Me 2014 2013

Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehitysmenoja -2,8 -2,6

8. Poistot ja arvonalenemiset

Me 2014 2013

Poistot
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat -2,8 -3,0
Koneet ja kalusto *) -12,1 -11,7
Muut aineelliset hyödykkeet -0,5 -0,4

-15,4 -15,1

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet -1,2 -1,1
ATK-ohjelmat -0,4 -0,4
Muut aineettomat hyödykkeet -1,3 -1,4

-2,8 -2,9

Arvonalenemiset aineellisista sekä aineettomista hyödykkeistä **) -4,6 -0,4
Poistot ja arvonalenemiset yhteensä -22,9 -18,4

 *)  Tuotannollisten koneet ja kalusto -ryhmässä sovelletaan kapasiteetin käyttöasteeseen perustuvaa poistomenetelmää. Suunnitelman mukaiset normaaliin 

toiminta-asteeseen perustuvat poistot olivat -15,7 Me (-16,6 Me) ja kapasiteetin käyttöasteen mukainen oikaisu 3,6 Me (4,9 Me).

**)  Arvonalenemiset koneista ja kalustosta vuonna 2014 liittyvät Heerlenin valimoon Hollannissa -4,2 Me sekä Wirsbon tulosyksikköön kuuluvaan 

Smedjebackenin takomoon Ruotsissa -0,3 Me. Heerlenin valimon arvonaleneminen kirjattiin suoritetun arvonalentumistestauksen perusteella, koska 

kerrytettävissä olevan rahamäärän nykyarvo oli alle koneiden ja kaluston kirjanpitoarvon. Smedjebackenin takomon alaskirjaus liittyi kyseisen yksikön 

lopettamiseen. Pietarsaaren valimon osalta vuonna 2012 tehtyjä koneiden ja kaluston alaskirjauksia on peruutettu 0,4 Me vuonna 2014. Pietarsaaren 

valimotoiminnoissa käytettyjen rakennusten tuloslaskelman kautta kirjatut arvonalenemiset olivat vuonna 2014 -0,5 Me (-0,4 Me) liittyen valimon 

sulkemiseen. Lisäksi muita saamisia on kirjattu alas -0,1 Me.

9. Rahoitustuotot ja -kulut
Me 2014 2013

Lainojen ja muiden saamisten korkotuotot 0,3 0,5
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen valuuttakurssivoitot 0,8 1,2
Valuuttajohdannaisten realisoituneet kurssivoitot  3,5 4,7
Muut rahoitustuotot 3,1 1,2
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon muutos 0,2 0,8
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvelkojen efektiiviset korkokulut -18,6 -17,9
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen valuuttakurssitappiot -4,3 -2,4
Muut palkkiokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista 0,0 0,0
Toimittajarahoituksen korko- ja palkkiokulut -1,7 -1,5
Myytyjen laskusaatavien korko- ja palkkiokulut -6,0 -4,9
Koronvaihtosopimusten korkokulut -0,4 -1,0
Valuuttajohdannaisten realisoituneet kurssitappiot  -1,2 -3,5
Muut rahoituskulut -6,8 -1,5
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -30,9 -24,5

Rahoituserissä esitettyjen valuuttakurssierojen lisäksi valuuttakurssieroja rekisteröidään myös konsernin liikevoitossa. Liiketoiminnan muut tuotot 

liitetiedossa 4 sisältävät valuuttamääräisistä myynneistä ja ostoista aiheutuvia valuuttakurssivoittoja ja -tappioita yhteensä -2,4 Me (8,2  Me) sekä näihin eriin 

suojaamistarkoituksessa kohdistettujen valuuttajohdannaisten valuuttakurssieroja -0,2 Me (-4,5 Me). Rahoitustuotoista 2,8 Me liittyy syyskuussa toteutetun 

osakeannin yhteydessä tapahtuneisiin joukkovelkakirjalainojen konversioista saatuihin pääomatuottoihin. Muut rahoituskulut sisältävät kertaluonteisia eriä 

-5,2 Me ja jaksotettuun hankitamenoon kirjattavien rahoitusvelkojen efektiiviset korkokulut sisältävät kertaluonteisia eriä -1,3 Me. Ne liittyvät konsernin 

lainojen uudelleenrahoituksen yhteydessä syntynesiin kuluihin, lainojen kuoletuksiin ja järjestelykulujen alaskirjaamisiin. Lisäksi nettorahoituskuluja nostivat 

valuuttakurssitappiot ja kohonneet korkokulut ennen rahoituksen uudelleenjärjestelyä.

Koronvaihtosopimusten korkotuotot on siirretty hyvittämään korkokuluja. Vuonna 2014 konserni ei ole saanut rahoitusvaroista merkittäviä palkkiotuottoja.
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10. Tuloverot

Me 2014 2013

Tuloverot
Välittömät verot tilikaudelta -1,6 -6,9
Laskennalliset verot (kts. liite 19) 1,8 0,9

0,2 -6,0
Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 20,0 % (24,5 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma.

Me 2014 2013

Tulos ennen veroja -28,7 -9,6

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 5,7 2,3
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 0,6 0,4
Verovapaat tulot 0,7 0,3
Vähennyskelvottomat kulut -0,5 -0,7
Oikaisut aikaisempien vuosien verotettavaan tuloon 0,2 -1,6
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -6,5 0,0
Laskennallisten verojen uudelleenarvioinnit 0,0 -2,1
Suomen verokannan muutoksen vaikutus *) - -4,6

0,2 -6,0

*)  Suomessa verokanta laski 24,5 %:sta 20,0 %:iin vuonna 2014 ja siten taseessa 31.12.2013 esitettävät Suomeen liittyvät laskennalliset verosaamiset ja -velat 

arvostettiin verokannalla 20,0 % suhteessa väliaikaisiin ajoituseroihin verotuksessa. Verokannan muutoksen vaikutusesta laskennallisiin verosaamisiin ja 

-velkoihin kirjattiin tuloslaskelman kautta -4,6 Me ja +0,2 Me laajan tuloksen kautta vuonna 2013. 

11. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

Me 2014 2013

Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu
Osoittaja: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, 1 000 e *) -32 003 -18 337
Nimittäjä: Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 1 000 kpl 50 921 24 507
Tulos per osake, laimentamaton, e -0,63 -0,75
Tulos per osake, laimennettu, e -0,63 -0,75

*)   Maksamattomat hybridilainojen 2012 ja 2013 korot kirjataan IFRS:n mukaan vasta hallituksen päätöksen jälkeen. Maksamattomat hybridilainojen korot olivat 

2,8 Me laskennallisten verojen jälkeen tilikaudella 2014 ja nämä on otettu vähentävänä tekijänä huomioon emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvassa tilikauden 

voitossa osakekohtaista tulosta laskettaessa. Konsernin tuloslaskelmassa esitettävä emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto oli -29,2 Me. 

Lainanhaltijat käyttivät vuonna 2014 kertyneistä maksamattomista hybridilainan koroista 2,5 Me osakkeiden merkitsemiseen syyskuun 2014 osakeannissa.  

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan 
huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. Yhtiön työntekijöille 
suunnatun osakepalkkiojärjestelmän (liitetietojen kohta 25) laimentavia vaikutuksia ei kuitenkaan oteta huomioon vuosina 2014 ja 2013, sillä 
ne kasvattaisivat osakekohtaista tulosta.
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TASEEN LIITETIEDOT

12. Aineelliset hyödykkeet

Me 2014 2013

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 36,9 36,9
Vähennykset -0,2 -
Muuntoerot 0,0 0,0
Tasearvo 31.12. 36,7 36,9

Me 2014 2013

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 110,7 110,7
Lisäykset 0,3 2,2
Vähennykset -0,1 -0,1
Siirrot erien välillä 0,1 0,0
Rakennusten arvonmuutos *) 0,0 -1,8
Muuntoerot -0,5 -0,3
Hankintameno 31.12. 110,5 110,7
Kertyneet poistot 1.1. -47,1 -44,0
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 -
Muuntoerot 0,3 0,1
Tilikauden poistot ja alaskirjaukset**) -3,3 -3,2
Kertyneet poistot 31.12. -50,1 -47,1
Tasearvo 31.12. 60,4 63,7

Me 2014 2013

Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing
Hankintameno 1.1. 0,3 0,3
Hankintameno 31.12. 0,3 0,3
Kertyneet poistot 1.1. -0,1 -0,1
Tilikauden poistot 0,0 0,0
Kertyneet poistot 31.12. -0,1 -0,1
Tasearvo 31.12. 0,2 0,2

Me 2014 2013

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 360,0 375,1
Lisäykset 3,3 5,3
Vähennykset -5,4 -21,3
Siirrot erien välillä 4,6 3,5
Hankitut liiketoiminnot 0,0 0,0
Muuntoerot -3,5 -2,6
Hankintameno 31.12. 359,0 360,0
Kertyneet poistot 1.1. -245,3 -256,5
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 5,3 20,0
Muuntoerot 2,5 1,4
Tilikauden poistot ja alaskirjaukset **) -14,7 -10,3
Kertyneet poistot 31.12. -252,2 -245,3
Tasearvo 31.12. 106,8 114,7
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Me 2014 2013

Koneet ja kalusto, rahoitusleasing
Hankintameno 1.1. 23,9 22,9
Lisäykset 6,2 2,5
Vähennykset 0,0 -0,9
Siirrot erien välillä -1,0 -0,2
Muuntoerot -0,6 -0,4
Hankintameno 31.12. 28,5 23,9
Kertyneet poistot 1.1. -8,4 -7,8
Vähennysten kertyneet poistot 0,2 0,7
Muuntoerot 0,3 0,1
Tilikauden poistot -1,4 -1,4
Kertyneet poistot 31.12. -9,4 -8,4
Tasearvo 31.12. 19,1 15,5

Me 2014 2013

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 14,7 8,6
Lisäykset 0,7 0,1
Vähennykset -0,6 -0,2
Siirrot erien välillä 0,1 5,6
Muuntoerot 0,0 0,5
Hankintameno 31.12. 14,9 14,7
Kertyneet poistot 1.1. -7,1 -6,8
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,1
Muuntoerot -0,5 0,0
Tilikauden poistot -0,4 -0,5
Kertyneet poistot 31.12. -8,0 -7,1
Tasearvo 31.12. 6,9 7,6

Me 2014 2013

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 14,8 16,5
Lisäykset 11,5 5,6
Vähennykset -0,2 -0,4
Siirrot erien välillä -4,7 -6,8
Muuntoerot -0,1 -0,2
Tasearvo 31.12. 21,3 14,8

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 251,5 253,3

 *)  Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa annetaan lisätietoja maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutosten käsittelystä. Pietarsaaren valimotoiminnoissa 

käytettyjen rakennusten arvoa alennettiin laajan tuloksen kautta 0,0 Me (-1,8 Me) vuonna 2014 liittyen valimon suunniteltuun sulkemiseen. Kiinteistöjen 

arvostusfrekvenssi on normaalisti kolme vuotta, mutta Pietarsaaressa sijaitseville kiinteistöille tehtiin 2014 ja 2013 uudelleenarvostus johtuen valimon 

sulkemisesta. Edellisen kerran kiinteistöt arvostettiin koko konsernin laajuisesti vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. Omassa pääomassa esitettävän 

uudelleenarvostusrahastoon oli verojen jälkeen kirjattu 22,4 Me (22,7 Me). Kiinteistöjen uudelleenarvostusten muutokset nettona vuosina 2014 ja 2013 

maa- ja vesialueissa sekä rakennuksissa ja rakennelmissa olivat 0,0 Me (-1,8 Me). Maa- ja vesialueiden kirjanpitoarvo ilman uudelleenarvostuksia olisi ollut 

21,7 Me (21,9 Me). Rakennusten ja rakennelmien kirjanpitoarvo ilman uudelleenarvostuksia olisi ollut 51,5 Me (54,2 Me). Nykyinen arvonmuutosten käsittely 

laadintaperiaatteissa otettiin käyttöön vuonna 2012. Kiinteistöjen arvostuksen luotettavuus luokitellaan tasolle 3 eli kyseisille pääosin teollisuuskiinteistöille 

ei ole aktiivista markkinaa eikä hintaa voi johtaa todennettavissa olevista markkinatiedoista. Arvostus perustuu tuottoarvomenetelmään ja käyvän arvon 

määrittäminen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa.

**)  Arvonalenemiset koneista ja kalustosta vuonna 2014 liittyvät Heerlenin valimoon Hollannissa -4,2 Me sekä Wirsbon tulosyksikköön kuuluvaan 

Smedjebackenin takomoon Ruotsissa -0,3 Me. Heerlenin valimon arvonaleneminen kirjattiin suoritetun arvonalentumistestauksen perusteella, koska 

kerrytettävissä olevan rahamäärän nykyarvo oli alle koneiden ja kaluston kirjanpitoarvon. Smedjebackenin takomon alaskirjaus liittyi kyseisen yksikön 

lopettamiseen. Pietarsaaren valimon osalta vuonna 2012 tehtyjä koneiden ja kaluston alaskirjauksia on peruutettu 0,4 Me vuonna 2014. Pietarsaaren 

valimotoiminnoissa käytettyjen rakennusten tuloslaskelman kautta kirjatut arvonalenemiset olivat vuonna 2014 -0,5 Me (-0,4 Me) liittyen valimon 

sulkemiseen.
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Rahoitusleasingsopimusten vähimmäisvuokrien erääntyminen ja nykyarvo maturiteettiluokittain on esitetty liitetiedossa 28. 
Rahoitusleasingsopimukset sisältävät suurimmaksi osaksi tuotantolaitteiden vuokrasopimuksia, joiden keskimääräinen pituus on 5-7 
vuotta. Sopimusten vuokrat on sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin. Sopimukset eivät sisällä osingonjakoon, lisävelanottoon tai uusien 
vuokrasopimusten solmimiseen kohdistuvia rajoituksia.

13. Liikearvo
Me 2014 2013

Hankintameno 1.1. 29,1 29,1
Muuntoero 0,0 0,0
Tasearvo 31.12. 29,1 29,1

Liikearvon kohdistus ja arvonalentumistestaus

Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Pääosa 
liikearvosta kohdistuu Valimodivisioona -segmenttiin kuuluvaan 
Orhangazin valimoon ja siihen liittyvä liikearvo vuoden 2014 
lopussa oli 27,6 Me (27,6 Me).

Valimodivisioonaan kuuluvan Orhangazin valimon kerrytettävissä 
oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmaan. Laskelmissa on 
käytetty 5 vuoden diskontattuja kassavirtaennusteita perustuen 
johdon hyväksymiin strategisiin suunnitelmiin sekä arvioihin 
kysynnän ja markkinoiden kehityksestä. Valimon arvioitu rahavirta 
perustuu kiinteistöjen, tehtaan ja koneiden käyttöön niiden 
nykyisessä kunnossa ilman mahdollisia tulevaisuuden yritysostoja. 
Johdon hyväksymissä strategisissa suunnitelmissa on otettu 
huomioon myös historiaan perustuva keskimääräinen kasvu sekä 
toteutuneet käyttökatetasot. Seuraavan kolmen vuoden rahavirta 
perustuu tarkkoihin arvioihin kustannusten ja kysynnän kehityk-
sestä ja sitä seuraavan kahden vuoden rahavirrat on arvioitu oletet-
tua kasvua seuraten. Käyttökatteen keskimääräisenä vuotuisena 
kasvuna vuosina 2018-2019 on käytetty tasoa 2 %. Rahavirrat, jotka 
ulottuvat viiden vuoden yli, on laskettu ns. loppuarvomenetelmää 
käyttäen. Loppuarvon määrittelyssä käytetään vakaata käyttökat-
teen 1 %:n vuotuista kasvua.

Diskonttauskorkona käytetään Componentan määrittelemää 

painotettua keskimääräistä pääomakustannusta ennen veroja. Sen 
osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, Componen-
tan beta, vieraan pääoman keskimääräinen kustannus sekä oman 
ja vieraan pääoman tavoitteellinen suhde. Componenta on käyttä-
nyt laskelmissaan Orhangazin valimon osalta 7,5 %:n painotettua 
pääomakustannusta ennen veroja. 

Arvonalentumistestausten perusteella vuosina 2014 ja 2013 ei ole 
ollut tarvetta arvonalentumiskirjauksiin. 

Herkkyysanalyysi:  
Orhangazin valimolle on tehty herkkyysanalyysi käyttämällä 
erilaisia skenaarioita. Nämä skenaariot toteutettiin muuttamalla 
arvonmäärityksen perusolettamuksia seuraavasti: 
- alentamalla kannattavuutta (EBITDA) 1-10%  
- nostamalla painotettua pääomakustannusta 1-27% 

Johdon näkemys on, ettei edellä mainittujen teoreettisten 
skenaarioiden perusoletusten muutoksia tulisi tulkita osoituksena 
niiden toteutumisen todennäköisyydestä. Kuitenkaan mikään 
edellä mainituista skenaarioista ei olisi johtanut liikearvon arvon-
alentamisen tarpeeseen. Liikearvon alentumiseen olisi johtanut 
painotetun pääomakustannuksen nostaminen 111 % tasolle 15,8 % 
tai keskimääräisen käyttökatteen alentaminen 46%:lla. 

14. Aineettomat hyödykkeet

Me 2014 2013

Kehittämismenot
Hankintameno 1.1. 2,1 0,6
Lisäykset 0,5 1,3
Vähennykset -0,1 0,0
Siirrot erien välillä 0,6 0,3
Muuntoerot -0,1 0,0
Hankintameno 31.12. 3,0 2,1
Kertyneet poistot 1.1. -0,3 -0,1
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,1 0,0
Muuntoerot 0,0 0,0
Tilikauden poistot -0,4 -0,1
Kertyneet poistot 31.12. -0,5 -0,3
Tasearvo 31.12. 2,4 1,8
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Me 2014 2013

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 7,7 2,8
Lisäykset 0,0 1,4
Vähennykset 0,0 -0,1
Siirrot erien välillä 0,0 3,6
Muuntoerot -0,1 0,0
Hankintameno 31.12. 7,6 7,7
Kertyneet poistot 1.1. -2,6 -1,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,1
Muuntoerot 0,1 -0,1
Tilikauden poistot -1,2 -1,1
Kertyneet poistot 31.12. -3,7 -2,6
Tasearvo 31.12. 4,0 5,1

Me 2014 2013

ATK-ohjelmat
Hankintameno 1.1. 6,6 5,6
Lisäykset 0,0 0,3
Siirrot erien välillä 0,3 0,6
Hankintameno 31.12. 6,9 6,6
Kertyneet poistot 1.1. -5,2 -4,5
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -0,1 0,0
Muuntoerot 0,0 -0,2
Tilikauden poistot -0,6 -0,5
Kertyneet poistot 31.12. -5,9 -5,2
Tasearvo 31.12. 1,0 1,4

Me 2014 2013

Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 10,1 9,7
Lisäykset 0,0 0,0
Siirrot erien välillä 0,0 0,3
Hankintameno 31.12. 10,1 10,1
Kertyneet poistot 1.1. -8,8 -7,6
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,3
Tilikauden poistot -0,6 -1,4
Kertyneet poistot 31.12. -9,3 -8,8
Tasearvo 31.12. 0,8 1,3

Me 2014 2013

Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Hankintameno 1.1. 0,1 1,2
Lisäykset 0,0 0,2
Siirrot erien välillä -0,1 -1,3
Tasearvo 31.12. 0,0 0,1

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8,2 9,7
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15. Sijoituskiinteistöt

Me 2014 2013

Tasearvo 1.1. 11,6 11,4
Lisäykset - -
Vähennykset -2,9 -
Siirrot erien välillä - -
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -0,4 0,2
Tasearvo 31.12. 8,3 11,6
Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot perustuvat riippumattoman ja ammatillisesti pätevän kiinteistöarvioitsijan arviokirjoihin, jotka 
päivitettiin loppuvuodesta 2013 ja 2014. Molempina vuosina arvonmäärityksen suoritti Kiinteistötaito Peltola & Co Oy käyttäen ensisijaisesti 
tuottoarvomenetelmää. Kiinteistöjen arvostuksen luotettavuus luokitellaan tasolle 3 ja siirtoja tasojen välillä ei ole tapahtunut tilikauden 
aikana. 

16. Osuudet osakkuusyrityksissä

Me 2014 2013

Tasearvo 1.1. 1,3 1,4
Vähennykset -0,2 0,0
Osuus kauden tuloksesta 0,1 0,1
Muuntoerot 0,0 -0,2
Tasearvo 31.12. 1,2 1,3

Osakkuusyritykset 31.12.2014
Varat,  

Me
Velat,  

Me
Liikevaihto, 

Me
Voitto/tappio,

Me
Konsernin 

omistusosuus, %

Kumsan A.S., Turkki 5,9 0,6 4,7 0,5 25,1

Osakkuusyritykset 31.12.2013
Varat,  

Me
Velat,  

Me
Liikevaihto, 

Me
Voitto/tappio,

Me
Konsernin 

omistusosuus, %

Kumsan A.S., Turkki 5,2 0,9 5,3 0,6 25,1
Kiinteistö Oy Niliharju, Helsinki 0,6 0,2 0,0 0,0 25,0

Kiinteistö Oy Niliharju myytiin helmikuussa 2014 ja konserni rekisteröi kaupasta 0,1 Me myyntitappion. Osakkuusyritysosakkeisiin ei sisälly 
liikearvoa 31.12.2014.  Osakkuusyrityksissä ei ole pörssinoteerattuja yrityksiä.

17. Muut rahoitusvarat

Me 2014 2013

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Hankintameno 1.1. 0,9 0,9
Lisäykset - 0,0
Vähennykset - -
Tasearvo 31.12. 0,9 0,9

Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät noteeraamattomia osakkeita, joista suurimpana sijoituksena Majakka Voima Oy. Koska 
noteeraamattomien osakkeiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää, on nämä osakkeet kirjattu hankintamenoon vähennettynä 
mahdollisilla arvonalenemisilla. Componentan näkemyksen mukaan käypä arvo ja hankintameno eivät olennaisesti poikkea toisistaan. Muut 
rahoitusvarat luokitellaan käyvän arvon luokittelumenetelmien tasolle 3, kts. lisätiedot liitteestä 22. Myytävissä olevista rahoitusvaroista ei 
ole tilikaudella kirjattu myyntivoittoja tai -tappioita.
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18. Pitkäaikaiset saamiset

Me 2014 2013

Osakkuusyrityksiltä
Lainasaamiset 0,0 0,1

Muut pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 0,2 3,0
Muut saamiset 1,2 1,2

1,4 4,1

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1,4 4,2

Konsernin pitkäaikaiset lainasaamiset liittyvät pääosin investointeihin.

19. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana

Me 1.1.2014
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan Muuntoero 31.12.2014

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 0,1 0,0 0,0 0,1
Varaukset ja laskennalliset eläkevastuut 2,1 -0,2 0,2 2,1
Verotukselliset tappiot 41,9 1,7 -0,4 43,1
Sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon 0,1 0,0 0,1
Rakennusten ja maa-alueiden arvonalenemiset 1,4 0,0 0,0 1,3
Muut erät 1,7 0,5 0,4 0,0 2,6
Yhteensä 47,2 2,0 0,6 -0,5 49,4
Netotus laskennallisten verovelkojen kanssa -13,2 -12,0
Yhteensä 34,0 37,4

Suomen, Ruotsin ja Hollannin yhtiöiden tappioista kirjatut verosaamiset perustuvat ko. maiden yhtiöiden ennakoituihin verotettaviin tuloihin. 
Ko. verosaamiset ennakoidaan hyödynnettävän 1-10 vuodessa. Konserni perustaa tappioista kirjattujen laskennallisten verosaatavien 
hyödynnettävyyden tilikauden 2014 lopussa mm. rahoitusjärjestelyiden seurauksena pienentyneiden korkokulujen, tappiollisten 
toimipisteiden sulkemisen sekä meneillään olevien tehostamisohjelmien vaikutukseen. Lisäksi konserni laajentaa tulevaisuudessa tiettyjen 
hyvin kannattavien tuoteperheiden volyymiä jo vahvistettuihin uusiin asiakassopimuksiin perustuen. 

Me 1.1.2014
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan Muuntoero 31.12.2014

Laskennalliset verovelat

Aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään
arvoon liiketoimintojen yhdistämisessä 3,3 -0,2 0,0 3,1
Nopeutetut poistot 8,1 -0,1 0,0 8,0
Sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon 0,6 -0,3 0,3
Rakennusten ja maa-alueiden arvonkorotukset 5,7 -0,1 0,0 0,0 5,6
Rahoitusleasing 1,0 0,1 0,0 1,2
Muut erät 7,0 0,9 -0,9 -0,1 6,9
Yhteensä 25,8 0,2 -0,9 -0,1 24,9
Netotus laskennallisten verosaamisten kanssa -13,2 -12,0
Yhteensä 12,6 12,9

Laskennallisten tuloverosaamisten ja -velkojen netotukset taseessa tehdään lähtökohtaisesti maittain, silloin kun kyseisessä maassa on 
tuloksenjärjestelyteknisesti mahdollisuus tasata eri konserniyhtiöiden veronalaisten voittojen ja tappioiden määrää tai silloin kun kyseisessä 
maassa sijaitsee vain yksi tytäryhtiö. 
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Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana

Me 1.1.2013
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan Muuntoero 31.12.2013

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 0,1 0,0 0,0 0,1
Varaukset ja laskennalliset eläkevastuut 2,3 -0,5 0,3 2,1
Verotukselliset tappiot 39,7 2,3 -0,2 41,9
Sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon 0,1 0,0 0,1
Rakennusten ja maa-alueiden arvonalenemiset 1,5 -0,1 0,0 1,4
Muut erät 2,0 -0,3 0,0 0,0 1,7
Yhteensä 45,8 1,3 0,3 -0,2 47,2
Netotus laskennallisten verovelkojen kanssa -14,4 -13,2
Yhteensä 31,3 34,0

Me 1.1.2013
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan Muuntoero 31.12.2013

Laskennalliset verovelat

Aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään
arvoon liiketoimintojen yhdistämisessä 3,6 -0,2 0,0 3,3
Nopeutetut poistot 6,1 2,0 0,0 8,1
Sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon 0,7 -0,1 0,6
Rakennusten ja maa-alueiden arvonkorotukset 6,9 -0,5 -0,6 -0,1 5,7
Rahoitusleasing 1,0 0,2 -0,1 1,0
Muut erät 8,2 -1,0 -0,1 0,0 7,0
Yhteensä 26,4 0,4 -0,7 -0,2 25,8
Netotus laskennallisten verosaamisten kanssa -14,4 -13,2
Yhteensä 12,0 12,6

20. Vaihto-omaisuus
Me 2014 2013

Aineet ja tarvikkeet 17,2 15,5
Keskeneräiset tuotteet 12,6 11,8
Valmiit tuotteet/tavarat 32,0 24,1
Muu vaihto-omaisuus 12,8 11,4
Ennakkomaksut 0,4 0,3
Vaihto-omaisuus yhteensä 75,0 63,1

Muu vaihto-omaisuus koostuu pääosin työkaluista, malleista, kiinnittimistä sekä varaosista.
Tilikaudella 2014 kirjattiin kuluksi -0,2 Me (-0,1 Me), jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alennettiin vastaamaan sen 
nettorealisointiarvoa. 

21. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
Me 2014 2013

Myyntisaamiset 23,5 22,4
Lainasaamiset 3,6 1,3
Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 1,2 0,1
Tuloverosaamiset 0,2 0,1
Siirtosaamiset 4,2 5,4
Arvonlisäverosaamiset 9,1 2,7
Muut saamiset 2,0 2,6
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 43,7 34,6
Siirtosaamiset sisältävät pääasiassa maksettuja jaksotettuja kuluja.
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Myyntisaamisten valuuttajakauma

2014 
%

2013 
%

EUR 69,6 86,2
TRY 14,8 0,0
SEK 12,8 11,0
GBP 1,8 2,4
USD 0,8 0,4
RUB 0,3 -

22. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon määrittely

Rahoitusvarat ja -velat, jotka arvostetaan käypään arvoon luokitellaan arvostusmenetelmien arvioidun luotettavuuden mukaisesti 
kolmelle tasolle:

TASO 1:  
Täysin saman ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu luotettava markkinahinta. Tasolle on luokiteltu 
sähkötermiinit, joiden arvostukset perustuvat Nord Poolin vastaavien standardoitujen tuotteiden markkinahintoihin.

TASO 2: 
Lähes vastaavan ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu markkinahinta. Hinta voi olla kuitenkin 
johdettu todettavissa olevista markkinatiedoista. Korko- ja valuuttajohdannaisten käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta 
markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti markkinoilla sovellettavia laskentamalleja.

TASO 3: 
Instrumentille ei ole olemassa aktiivista markkinaa, käypä markkinahinta ei ole luotettavasti johdettavissa ja käyvän arvon määrittä-
minen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa.

Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti 2014

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3

Valuuttajohdannaiset (OTC) - 0,4 -
Korkojohdannaiset (OTC) - -0,1 -
Hyödykejohdannaiset -0,7 - -
Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,9

Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti 2013
Me TASO 1 TASO 2 TASO 3

Valuuttajohdannaiset (OTC) - -2,1 -
Korkojohdannaiset (OTC) - -0,3 -
Hyödykejohdannaiset -1,1 - -
Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,9

Tilikaudella ei ole siirretty rahoitusvaroja tai -velkoja tasojen välillä.

23. Rahavarat

Me 2014 2013

Rahavarat taseessa
Käteinen raha ja pankkitilit 12,1 10,2

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat
Käteinen raha ja pankkitilit 12,1 10,2
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24. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Me
Osakkeita,

1 000 kpl
Osakepääoma,

Me

Ylikurssi-
rahasto,

Me

Rahavirran
suojaukset,

Me

Sijoitetun 
vapaan

oman pääoman
rahasto,

Me

Rakennusten
ja maa-alueiden

uudelleen-
arvostus-

rahasto,
Me

Muut
rahastot,

Me

1.1.2013 22 231 21,9 15,0 -0,4 47,1 24,2 23,4
Osakeanti 7 038 - - - 11,0 - -
Hybridilainan liikkeellelasku - - - - - - 17,2
Siirrot kertyneisiin voittovaroihin - - - - - -0,4 -
Tilikauden laaja tulos - - - -0,3 - -1,2 0,0
31.12.2013 29 269 21,9 15,0 -0,7 58,1 22,7 40,6
Osakeanti 68 000 - - - 94,3 - -35,6
Siirrot kertyneisiin voittovaroihin - - - - - -0,4 -
Tilikauden laaja tulos - - - 0,3 - - 0,0
31.12.2014 97 269 21,9 15,0 -0,4 152,3 22,2 4,9

Oman pääoman muutoslaskelmassa esitetyt kumulatiiviset 
muuntoerot -36,3  Me (-36,8 Me) sisältävät euroalueen ulko-
puolisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet 
muuntoerot. Myös euroalueen ulkopuolisiin yksikköihin tehtyjen 
nettosijoitusten suojauksista syntyvät voitot ja tappiot sisältyvät 
muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan edellytykset ovat 
täyttyneet. Turkin tytäryhtiön toiminnallinen valuutta muuttui 
euroksi maaliskuun alusta alkaen vuonna 2012 ja tämän jälkeen 
konserni ei ole rekisteröinyt tytäryhtiön yhdistelystä muuntoeroa 
Turkin liiran muutoksiin liittyen.    

Ylikurssirahasto sisältää osakkeista uusmerkinnän yhteydessä 
maksetun nimellisarvon ylittävän määrän mikäli vaihdettavan 
pääomalainan liikkeellelaskemisesta, joihin merkinnät 
perustuvat, on päätetty ennen v. 2006 osakeyhtiölakiuudistusta. 
Nykyisen osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen (1.9.2006) liik-
keellelasketun vaihdettavan pääomalainan vaihdon yhteydessä 
maksetun nimellisarvon ylittävä määrä on kirjattu sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. Rahavirran suojaukset sisältä-
vät hyödykejohdannaisten sekä korkojohdannaisten arvostuksia. 
Suojausinstrumenttien rahastossa tehokkaiden suojausten 
käyvän arvon muutos ennen veroja oli -0,3 Me (-0,8 Me), tu-
loslaskelmaan siirretty osuus -0,7 Me (-0,4 Me) ja laskennallisten 
verojen muutos -0,1 Me (0,0 Me). 

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostusrahastossa on 
esitetty kyseisten omaisuuserien uudelleen arvostuksen vaikutus 
omaan pääomaan. Laajassa tuloksessa esitettävä uudelleenar-
vostuksesta johtuva muutos, poislukien määräysvallattomien 
omistajien osuus, laskennallisten verojen jälkeen vuonna 2014 oli 
0,0 Me (-1,2 Me). Rahastosta siirrettiin kertyneisiin voittovaroihin  
0,4 Me (0,4 Me) vuonna 2014.

Muut rahastot sisältävät vaihdettavasta pääomalainasta 
erotetun oman pääoman komponentin 2,1 Me (2,1 Me), IFRS 2 

standardin mukaiset osakepalkkiokirjaukset 0,3 Me (0,3 Me) sekä 
sijoituskiinteistöjen luokkaan siirrettyjen kiinteistöjen uudelleen-
luokitteluhetken käyvän arvon ja aikasemman kirjanpitoarvon 
välisen erotuksen 0,6 Me (0,6 Me). Muiden rahastojen joukkoon 
sisältyy myös vararahasto, jonka arvo oli 0,0 Me (0,0 Me). Yhtiön 
omaan pääomaan sisältyy kaksi oman pääoman ehtoista 
joukkovelkakirjalainaa (hybridilaina), jotka parantavat yhtiön 
omavaraisuusastetta ja esitetään omassa pääomassa muissa 
rahastoissa. Syyskuussa 2013 Componenta toteutti nimellismää-
rältään yhteensä 33,7 Me hybridilainan. Lainan merkintöjen mak-
samiseen käytettiin vuoden 2012 hybridilainan osuuksia 16,2 Me 
ja nettolisäys rahastossa oli täten 17,2 Me liikkeellelaskukulujen 
jälkeen vuonna 2013. Hybridilainojen liikkeellelaskukulujen 
jälkeiset kirjanpitoarvot olivat 4,2 Me hybridilainan 2012 osalta ja 
33,4 Me hybridilainan 2013 osalta 31.12.2013.

Componenta toteutti elo - syyskuussa 2014 yhteensä 68 000 000 
osakkeen osakeannit kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
osakeannissa 15.8.2014 tarjottiin 15 000 000 yhtiön uutta osaketta 
rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia. Toisessa osakeannissa 
8.-12.9.2014 tarjottiin 53 000 000 yhtiön uutta osaketta yleisölle. 
Yhtiön hybridilainojen 2012 ja 2013 haltijoilla, vakuudettoman 
joukkovelkakirjalainan 2013 ja vakuudellisen joukkovelkalaina-
kirjan 2013 haltijoilla sekä pääomalainojen 2009 ja 2010 haltijoilla 
oli mahdollisuus käyttää merkintähinnan maksamiseen yhtiöltä 
olevia laina- ja korkosaamista osakeannin merkintähinnan 
maksamiseen. Osakeannissa toteutettujen konversioiden jälkeen 
yhtiöllä oli hybridilainaa 2013 jäljellä 0,5 Me sekä hybridilainaa 2012 
2,1 Me. Kokonaisuudessaan antien seurauksena sijoitetun vapaan 
oman pääomanrahasto kasvoi 94,3 Me ja  muissa rahastoissa 
esitettävä hybridilainarahasto pieneni 35,6 Me.

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa. 
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25. Osakeperusteiset maksut

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Componenta Oyj:n hallitus päätti 17.2.2014 uuden osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenki-
löille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2014. 
Ansaintajakson 2014 ansaintakriteeri on Componenta konsernin 
tulos rahoituserien jälkeen. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 
2014 maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. 
Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan palkkiosta 
aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin liittyy 
kielto luovuttaa, pantata tai muuten käyttää osakkeita niille 
asetetun noin kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli 
avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson 
aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet 
yhtiölle vastikkeetta. 

Componenta Oyj:n hallitus päätti 11.2.2013 osakepohjaisesta 
kannustinjärjestelmästä kaudelle 2013 konsernin avainhenkilöille. 
Järjestelmässä oli yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2013. 
Ansaintajakson 2013 ansaintakriteeri oli Componenta konsernin 
tulos rahoituserien jälkeen. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 

2013 olisi maksettu osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. 
Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan palkkiosta 
aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin liittyy 
kielto luovuttaa, pantata tai muuten käyttää osakkeita niille 
asetetun noin kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli 
avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson 
aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet 
yhtiölle vastikkeetta.  

17.2.2014 ja 11.2.2013 päätettyjen kannustinjärjestelmien mahdolli-
nen tuotto perustui vuosina 2014 ja 2013 tulokseen rahoituserien 
jälkeen ennen kertaluonteisia eriä. Vuoden 2014 lopussa 17.2.2014 
päätetyn kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 18 hen-
kilöä. Mikäli järjestelmien tavoitteet olisi saavutettu täysimääräi-
sinä, kannustinjärjestelmissä olisi maksettu palkkioina enintään 
200 000 Componenta Oyj:n osaketta ansaintajakson 2014 osalta. 
Järjestelmien ansaintajaksoilta 2014 ja 2013 ei maksettu osake-
palkkioita, koska ansaintakriteerit eivät täyttyneet. Järjestelmien 
tulosvaikutus ennen veroja vuonna 2014 oli 0,0 Me (0,0 Me).

Osakeperusteiset maksut 2014
Ansaintajakso alkaa 1.1.2014
Ansaintajakso päättyy 31.12.2014
Osakkeiden vapautumispäivä 1.1.2017
Osakepalkkioita enintään, kpl 200 000
Jäljellä oleva sitovuusaika 2 vuotta
Osakkeen arvo myöntämispäivänä, euroa 1,58
Osakkeen arvo tilinpäätöshetkellä, euroa 0,72
Ansaintakriteerit 100 % tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä

Ansaintakriteerien kokonaistoteuma 0 %
Osakeomistusvelvollisuus 2 vuotta
Osakkeiden vapautuminen 1.1.2017
Henkilöitä 18

Osakepalkkion 2014 arvon laskenta

Osakepalkkioita enintään, kpl 200 000
Osakkeen arvo myöntämispäivänä, euroa 1,58
Odotettu osinko ennen palkkion maksua, euroa 0,00
Käypä arvo (osakeosuus) osingon jälkeen, euroa 1,58
Osakkeen kurssi 31.12.2014, euroa 0,72
Ansaintakriteerien odotettu toteuma, % 0,00
Odotettu osakepalkkio vuoden 2014 osalta, kpl 0,00
Osakepalkkion 2014 arvo 31.12.2014, Me 0,00



COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS

39Tilinpäätöksen liitetiedot
Componenta vuosikertomus 2014 39

Osakeperusteiset maksut 2013

Ansaintajakso alkaa 1.1.2013
Ansaintajakso päättyy 31.12.2013
Osakkeiden vapautumispäivä 1.1.2016
Osakepalkkioita enintään, kpl 200 000
Jäljellä oleva sitovuusaika 1 vuosi
Osakkeen arvo myöntämispäivänä, euroa 1,85
Osakkeen arvo tilinpäätöshetkellä, euroa 0,72
Ansaintakriteerit 100 % tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä

Ansaintakriteerien kokonaistoteuma 0 %
Osakeomistusvelvollisuus 2 vuotta
Osakkeiden vapautuminen 1.1.2016
Henkilöitä 18

Osakepalkkion 2013 arvon laskenta

Osakepalkkioita enintään, kpl 200 000
Osakkeen arvo myöntämispäivänä, euroa 1,85
Odotettu osinko ennen palkkion maksua, euroa 0,00
Käypä arvo (osakeosuus) osingon jälkeen, euroa 1,85
Osakkeen kurssi 31.12.2014, euroa 0,72
Ansaintakriteerien toteuma, % 0,00
Osakepalkkio vuoden 2013 osalta, kpl 0,00
Osakepalkkion 2013 arvo 31.12.2014, Me 0,00

26. Eläkevelvoitteet ja muut työsuhde-etuudet
Eläkevelvoitteet

Konsernin eläkejärjestelmät ovat pääosin maksupohjaisia. Konser-
nilla on Ruotsissa usean työnantajan etuuspohjainen eläkejärjestely 
Alecta ITP. Järjestely on kirjattu kuten maksupohjaiset järjestelyt IAS 
19.30 (a)-standardin mukaisesti, koska Alecta ei pysty toimittamaan 
tarvittavia aktuaarilaskelmia.                                                                

Muut työsuhde-etuudet
Muissa työsuhde-etuuksissa esitetään pääasiassa Turkin työlain-
säädäntöön kuuluvia vastuita

Turkin työlainsäädännön mukaan yhtiöitä vaaditaan maksamaan 
työsuhteen päättymisen yhteydessä korvaus työntekijälle, joka on 
ollut palveluksessa vuoden ja jonka työsuhde päättyy ilman syytä, 
kutsutaan armeijan palvelukseen, kuolee tai joka jää eläkkeelle 25 
vuoden työsuhteen jälkeen (nainen 20 vuotta) ja saavuttaa eläkeiän 
(58 vuotta nainen ja 60 vuotta mies). Maksettava määrä on yhden 
kuukauden palkka kutakin palvelusvuotta kohden 

enimmäismäärän ollessa 3 438,22 Turkin liiraa työntekijää kohden 
31.12.2014 (3 254,44 Turkin liiraa, 31.12.2013). Etuutta ei ole rahastoitu.

Pitkäaikaisissa varauksissa esitetyt muut työsuhde-etuudet, 
liitetieto 27, sisältävät myös edellä kuvatun Turkin työlainsäädännön 
mukaisen vastuun. Varauksen suuruus on laskettu arvioimalla 
vastuun todennäköistä nykyarvoa henkilön työsuhteen päättyessä. 
Todennäköistä nykyarvoa määriteltäessä on käytetty seuraavia 
olettamuksia tilinpäätöksissä 31.12.2014 ja 31.12.2013, diskonttaus-
korko 9,80 % (9,37 %), vuotuinen palkankorotusolettama 5,25 % 
(5,10%)  ja todennäköisyytenä sille että työsuhde päättyy eläkkeelle 
siirtymiseen 94,40 % (94,60 %). 

Edellä kuvattua järjestelyä Turkissa käsitellään etuuspohjaisena 
järjestelynä ja sen vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot esitetään 
laajassa tuloksessa ja muut erät esitetään tuloslaskelmassa henki-
löstökuluissa. Velvoitteen nykyarvon muutokset ovat seuraavat:  

Me 2014 2013

Vastuu 1.1. 7,7 7,3
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 0,6 0,5
Korkomenot 0,8 0,6
Työnantajan suorittamat maksut -1,5 -1,0
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) 1,0 1,7
Kurssierot 0,3 -1,5
Vastuu 31.12. 8,9 7,7
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27. Varaukset
Lyhytaikaiset

Me
Muut työsuhde- 

etuudet

Uudelleen- 
järjestely-
varaukset Muut varaukset Yhteensä

1.1.2014 - 1,4 2,0 3,3
Muuntoerot - - - -
Varausten lisäykset - 1,7 0,1 1,8
Käytetyt varaukset - -0,3 -0,2 -0,5
31.12.2014 - 2,7 1,9 4,5

1.1.2013 - 2,9 2,9 5,8
Muuntoerot - 0,0 0,0 0,0
Varausten lisäykset - 1,0 1,0 2,0
Käytetyt varaukset - -2,5 -1,9 -4,4
31.12.2013 - 1,4 2,0 3,3

Uudelleenjärjestelyvaraukset koostuvat Pietarsaaren  valimotoimintojen ja Wirsbon takomon ennakoiduista kuluista. Hollannin 
toimintojen uudelleenjärjestelysuunnitelmat saatiin päätökseen vuoden 2014 loppupuolella ja varausten lisäyksiä kirjattiin 1,5 Me. 
Lyhytaikaiset muut varaukset sisältävät pääosin oikeudenkäyntikanteita 1,6 Me (1,7 Me)  liittyen työtapaturmiin. Varausten suuruus on 
määritelty perustuen yhtiön johdon arvioon. Lyhytaikaisiin varauksiin liittyvien menojen odotetaan toteutuvan vuoden 2015 aikana. 

Pitkäaikaiset

Me
Muut työsuhde- 

etuudet

Uudelleen- 
järjestely-
varaukset

Ympäristö- 
varaukset Yhteensä

1.1.2014 8,3 0,0 0,2 8,5
Muuntoerot 0,3 - - 0,3
Varausten lisäykset 2,4 - 0,0 2,4
Käytetyt varaukset -1,5 0,0 -0,1 -1,5
31.12.2014 9,5 0,0 0,1 9,7

1.1.2013 7,9 0,1 0,3 8,3
Muuntoerot -1,5 - - -1,5
Varausten lisäykset 2,8 - - 2,8
Käytetyt varaukset -1,0 -0,1 -0,1 -1,2
31.12.2013 8,3 0,0 0,2 8,5

Ympäristövaraus liittyy Karkkilassa sijaitsevan vanhan tehtaan oman kaatopaikan sulkemiseen ympäristöviranomaisten vaatimusten 
mukaisesti. Sulkeminen sisältää erilaisten maakerrosten läjittämistä ja alueen maisemoinnin. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan 
projekti on valmis viimeistään 2016 vuoden alkupuolella. Muut työsuhde-etuudet koostuvat pääasiassa Turkin työlainsäädäntöön 
liittyvistä velvoitteista EUR 8,9 Me (7,7 Me) lisätietoja liitteessä 26. 

Me 2014 2013

Varausten muutos on tuloslaskelmassa liiketoiminnan kuluissa,  
kulujen lisäyksenä (-) / vähennyksenä (+) *)

 
-1,4

 
3,9

*)  Varausten lisäykset muissa työsuhde-etuuksissa sisältää 1,0 Me (1,7 Me) Turkin työsuhteen päättymisen jälkeisiin järjestelyihin liittyviä 

vakuutusmatemaattisia tappioita, jotka esitetään laajassa tuloksessa. 
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28. Korolliset velat
Me 2014 2013

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 143,7 90,8
Rahoitusleasingvelat 7,2 6,9
Eläkelainat 2,0 5,0
Pääomalainat - 2,3
Joukkovelkakirjalainat 6,3 31,5

159,2 136,6

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 59,3 95,7
Rahoitusleasingvelat 4,7 3,9
Eläkelainat 3,0 3,0
Pääomalainat 2,0 0,6

69,0 103,2

Korolliset velat yhteensä 228,2 239,7

Korollisten rahoitusvelkojen valuuttajakauma 2014 
%

2013 
%

Pitkäaikaiset EUR 98,6 96,9
SEK 1,4 2,6
TRY 0,0 0,5

Lyhytaikaiset EUR 90,2 94,4
SEK 2,9 2,7
TRY 6,9 2,2
USD - 0,7

Lainoihin liittyvät rahavirrat toteutuvat sopimuksen nimellisvaluutassa.

Korollisten rahoitusvelkojen nimellis- ja efektiivisten korkojen vaihteluvälit

Me

2014
Nimelliskorkojen

vaihteluväli

%

2014
Efektiivisten

korkojen
vaihteluväli

%

2013
Nimelliskorkojen

vaihteluväli

%

2013
Efektiivisten

korkojen
vaihteluväli

%

Lainat rahoituslaitoksilta 0,9 - 7,5 0,9 - 9,8 0,9 - 7,9 0,9 - 8,7
Rahoitusleasingvelat 0,6 - 13,8 1,7 - 19,9 0,8 - 13,3 1,7 - 19,9
Eläkelainat 1,9 - 4,8 1,9 - 4,8 1,9 - 4,8 1,9 - 4,8
Pääomalainat 10,0 - 10,0 14,4 - 14,4 10,0 - 10,1 12,6 - 13,9
Joukkovelkakirjalainat 2,0 - 5,0 3,7 - 5,9 10,8 - 15,0 15,4 - 21,4

Korollisten rahoitusvelkojen takaisinmaksuohjelma 2014
Me 2015 2016 2017 2018 2019 2020+

Lainat rahoituslaitoksilta 59,3 30,1 68,0 10,6 10,0 25,0
Rahoitusleasingvelat 4,7 4,0 1,9 0,9 0,4 -
Eläkelainat 3,0 0,9 0,5 0,5 - -
Pääomalainat 2,0 - - - - -
Joukkovelkakirjalainat - - - - 6,3 -

69,0 35,1 70,4 12,0 16,7 25,0

Korollisten rahoitusvelkojen takaisinmaksuohjelma 2013
Me 2014 2015 2016 2017 2018 2019+

Lainat rahoituslaitoksilta 95,7 85,7 0,1 - 5,0 -
Rahoitusleasingvelat 3,9 3,5 2,7 0,6 0,2 -
Eläkelainat 3,0 3,0 0,9 0,5 0,5 -
Pääomalainat 0,6 2,3 - - - -
Joukkovelkakirjalainat - - 9,8 21,7 - -

103,2 94,4 13,6 22,8 5,7 -
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Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

Me 2014 2013

Vähimmäisvuokrat erääntyvät maksettavaksi seuraavasti:
Yhden vuoden kuluessa 5,2 4,4
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 7,6 7,2
Yli viiden vuoden kuluttua - -

12,8 11,7
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -0,9 -0,8

11,9 10,9
Vähimmäisvuokrien nykyarvot:

Yhden vuoden kuluessa 4,7 3,9
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 7,2 6,9
Yli viiden vuoden kuluttua - -

11,9 10,9

Pääomalainat

Pääomalaina 2009
Componenta Oyj:n 28.9.2009 liikkeeseen laskeman Pääomalainan 
2009 haltijoilla oli mahdollisuus käyttää syyskuun 2014 osakean-
nin merkintähinnan maksamiseen lainan pääomasta ja korosta 
muodostuvaa saamista yhtiöltä. Tätä mahdollisuutta käytettiin 
0,3 Me lainapääoman osalta, minkä verran lainan nimellismäärä 
pieneni. Lainan loppuosa 0,4 Me maksettiin korkoineen takaisin 
28.9.2014 lainaehtojen mukaisesti. 

Pääomalaina 2010

Componenta Oyj:llä oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 pääomalainaa 
2010 jäljellä 2,0 Me. Laina oli liikkeeseenlaskettaessa nimellismää-
rältään 23,4 Me. Pääomalainan haltijoilla oli mahdollisuus käyttää 
syyskuun 2014 osakeannin merkintähinnan maksamiseen lainan 
pääomasta ja korosta muodostuvaa saamista yhtiöltä. Tätä mah-
dollisuutta käytettiin 0,3 Me lainapääoman osalta, minkä verran 
lainan nimellismäärä pieneni. Laina maksetaan takaisinmaksuun 
liittyvien ehtojen täyttyessä takaisin yhtenä eränä 15.9.2015. 
Lainan pääomalle maksetaan vuosittain jälkikäteen 15.9. kiinteää 
korkoa 10,00 % p.a. Kertynyt korko ajalta 15.9.-31.12.2014 on 
kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan ja velaksi siirtovelkoihin.

Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Pääomalainoihin perustuvilla 
saatavilla on huonompi etuoikeus kuin Componenta Oyj:n muilla 
velkasitoumuksilla. Lainan pääoma ja korko voidaan maksaa 
vain siltä osin kuin Componenta Oyj:n vapaan oman pääoman 
ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Com-
ponenta Oyj:n viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan 
tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen 
tappion määrän. Mikäli lainan takaisinmaksuedellytykset eivät 
täyty lainan eräpäivänä, maksetaan lainan pääomaa takaisin 
osittain siltä osin kuin se takaisinmaksuedellytysten puitteissa 
on mahdollista. Muilta osin lainan takaisinmaksu siirtyy mak-
settavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, 
jonka perusteella jäljellä olevaa lainan pääomaa voidaan maksaa. 
Maksamatta jääneelle korolle maksetaan korkoa, joka on 2 % yli 
lainalle maksettavan koron. 

Joukkovelkakirjalainat

Vakuudeton joukkovelkakirjalaina 2013
Componenta Oyj:llä oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 vakuudetonta 
joukkovelkakirjalainaa 2013 jäljellä 0,3 Me. Laina oli liikkeeseen-
laskettaessa nimellismäärältään 22,3 Me. Joukkovelkakirjalainan 
haltijoilla oli mahdollisuus käyttää syyskuun 2014 osakeannin 
merkintähinnan maksamiseen lainan pääomasta ja korosta 
muodostuvaa saamista yhtiöltä. Tätä mahdollisuutta käytettiin 
22,0 Me lainapääoman osalta, minkä verran lainan nimellismäärä 
pieneni. Elo - syyskuussa 2014 sovittiin laina-ajan pidennyksestä 
31.12.2019 asti siltä osin kuin lainaa ei ollut käytetty osake-
merkinnän maksuun syyskuun 2014 osakeannissa. Lisäksi 
sovittiin lainaehtojen muuttamisesta siten, että lainan pääomalle 
maksetaan muutospäivästä alkaen kiinteää korkoa 2 % p.a. ja 
että kaikki 2.3.2014 jälkeen kertyneet korot maksetaan lainan 
takaisinmaksupäivänä.

Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on sama etuoikeus kuin 
Componenta Oyj:n muilla vakuudettomilla velkasitoumuksilla. 
Lainan tasearvo 31.12.2014 oli 0,3 Me. Kertynyt korko ajalta 
2.3.-31.12.2014 on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan ja velaksi 
siirtovelkoihin, siltä osin kun siirtovelkoja ei käytetty osakeannin 
merkintähinnan maksamiseen. Joukkovelkakirjalainan lai-
naosuudet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:n  pörssilistalla.

Vakuudellinen joukkovelkakirjalaina 2013

Componenta Oyj:llä oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 vakuudellista 
joukkovelkakirjalainaa 2013 jäljellä 6,0 Me. Laina oli liikkeeseen-
laskettaessa nimellismäärältään 10,0 Me. Joukkovelkakirjalainan 
haltijoilla oli mahdollisuus käyttää syyskuun 2014 osakeannin 
merkintähinnan maksamiseen joukkovelkakirjalainan pääomas-
ta muodostuvaa laina- ja korkosaamista yhtiöltä. Tätä mahdolli-
suutta käytettiin 4,0 Me osalta, minkä verran lainan nimellismäärä 
pieneni. Rahoitusjärjestelyiden yhteydessä sovittiin laina-ajan 
pidennyksestä 2.9.2019 asti, jolloin laina maksetaan takaisin 
yhtenä eränä. Lainalla on toissijainen etuoikeus verrattuna Com-
ponenta Oyj:n muihin vakuudellisiin velkasitoumuksiin. Lainan 
tasearvo 31.12.2014 oli 6,0 Me. Kertynyt korko ajalta 2.9.-31.12.2013 
on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan ja velaksi siirtovelkoihin.
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29. Lyhytaikaiset korottomat velat
Me 2014 2013

Ostovelat 78,5 72,5
Ostovelat osakkuusyrityksille - 0,0
Siirtovelat 18,4 21,0
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 0,7 1,8
Saadut ennakot 0,3 0,5
Muut velat 4,3 5,9
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 102,2 101,8
Siirtovelkoihin sisältyy muun muassa siirtyviä henkilöstökuluja sekä siirtyviä korkokuluja.  
Muut velat koostuvat pääosin arvonlisäveroveloista, lähdeveroista sekä tullimaksuista.

Ostovelkojen valuuttajakauma
2014 

%
2013 

%

EUR 46,0 50,3
TRY 27,0 26,8
SEK 18,4 17,9
USD 8,0 4,5
GBP 0,7 0,5

30. Rahoitusvarojen sekä -velkojen tasearvot ja käyvät arvot kategorioittain
Rahoitusvarat

Me
2014

Tasearvo
2014

Käypä arvo
2013

Tasearvo
2013

Käypä arvo

KÄYPÄÄN ARVOON KIRJATTAVAT ERÄT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 0,6 0,6 0,2 0,2

Suojauslaskennassa mukana olevat erät
Johdannaiset (tehokas ja tehoton osuus) 0,0 0,0 0,0 0,0

JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON JA 
HANKINTAMENOON KIRJATTAVAT ERÄT
Lainat ja muut saamiset

Rahavarat 12,1 12,1 10,2 10,2
Lainasaamiset 2,7 2,7 3,2 3,1
Myyntisaamiset 23,5 23,5 22,4 22,4

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 0,9 0,9 0,9 0,9
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Rahoitusvelat

Me
2014

Tasearvo
2014

Käypä arvo
2013

Tasearvo
2013

Käypä arvo

KÄYPÄÄN ARVOON KIRJATTAVAT ERÄT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 0,2 0,2 2,5 2,5

Suojauslaskennassa mukana olevat erät
Johdannaiset (tehokas ja tehoton osuus) 0,7 0,7 1,1 1,1

JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON KIRJATTAVAT ERÄT
Muut rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 203,0 205,7 186,5 190,3
Rahoitusleasingvelat 11,9 11,9 10,9 10,9
Eläkelainat 5,0 5,0 8,0 8,2
Pääomalainat 2,0 2,0 2,9 2,9
Joukkovelkakirjalainat 6,3 6,3 31,5 33,9
Ostovelat ja saadut ennakot 78,8 78,8 73,0 73,0

Korollisten lainojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla sopimuksen tulevat kassavirrat sopimusehtoja vastaavilla tilinpäätöshetken 
markkinakoroilla tai arvioilla käyvästä korosta. 

Myyntisaamisten, ostovelkojen, yritystodistuslainojen ja lyhyisiin markkinakorkoihin sidottujen rahoitusleasingsopimusten tasearvojen 
voidaan olettaa vastaavan riittävällä tarkkuudella niiden käypiä arvoa johtuen lyhyistä maturiteeteista ja koronuudistumisjaksoista. 
Myyntisaamiset kirjataan taseeseen vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla. 

31. Pääoman hallinta
Componenta-konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on turvata 
konsernin toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa. Konsernin 
toimiala on luonteeltaan suhteellisen pääomavaltainen, joka 
näin ollen edellyttää aktiviisia toimenpiteitä pääomarakenteen 
optimoimiseksi. 

Hallitus ja johto seuraavat säännöllisesti konsernin pääomara-
kennetta. Johdon raportoinnissa hybridilainat luetaan omaksi 
pääomaksi. Konsernissa seurataan erityisesti omavaraisuusastetta, 
jonka strategian mukaiseksi tavoitetasoksi on asetettu 40 % 
vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Pääomaa hallinnoidaan mm. osingonjakopolitiikalla ja osakean-
neilla (osakkeenomistajien niin hyväksyessä). Vuoden 2014 aikana 
on jatkettu panostuksia käyttöpääoman pienentämiseksi muun 
muassa varastoja optimoimalla, asiakassaatavien perintää tehos-
tamalla ja laajentamalla myyntisaamisten myyntiohjelmia edelleen 
sekä neuvottelemalla ostovelkoihin pidempiä maksuaikoja. Lisäksi 
pääomien käyttöa tehostetaan Turkissa pienillä määrillä myös 
ostovelkojen myyntiohjelmilla. 

Componenta toteutti elo - syyskuussa yhteensä 68 000 000 
osakkeen osakeannit kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
osakeannissa 15.8.2014 tarjottiin 15 000 000 yhtiön uutta osaketta 

rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia merkintähintaan 1,00 euroa 
osakkeelta. Toisessa osakeannissa 8.-12.9.2014 tarjottiin 53 000 000 
yhtiön uutta osaketta yleisölle. Toisessa osakeannissa merkintä-
hinta vaihteli riippuen maksuvälineestä. Yhtiön pääomalainojen 
2009 ja 2010, hybridilainojen 2012 ja 2013, vakuudettoman joukko-
velkakirjalainan 2013 ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 2013 
haltijoilla oli mahdollisuus käyttää merkintähinnan maksamiseen 
yhtiöltä olevaa laina- ja korkosaamista osakeannin merkintä-
hinnan maksamiseen. Toteutetuilla osakeanneilla yhtiö keräsi 
yhteensä 98,6 Me oman pääoman ehtoista rahoitusta, josta rahalla 
merkinnän tehneiden osuus oli 28,4 Me. Lisäksi lainojen pääomaa 
ja korkosaamisia käytettiin osakemerkintöihin yhteensä noin 
70,2 Me:n arvosta. Anneista saaduilla varoilla yhtiö myös paransi 
likviditeetti-asemaansa ja omavaraisuusastettaan. Osakeannissa 
toteutettujen konversioiden jälkeen jälkeen yhtiöllä oli hybridilai-
naa 2013 jäljellä 0,5 Me sekä hybridilainaa 2012 2,1 Me.

Sisäisen seurannan lisäksi konserni raportoi pohjoismaisille 
syndikaattipankeille ja Turkin tytäryhtiön rahoituslimiittisopimus-
pankeille sopimusehdoissa määriteltyjä ns. finanssikovenantteja. 
Finanssikovenantit liittyvät investointeihin ja omavaraisuusasteen, 
korollisen velan ja käyttökatteen sekä velanhoitokatteen perus-
teella laskettuihin tunnuslukuihin.

Tärkeimmät pääomarakennetta kuvaavat tunnusluvut
31.12.2014 31.12.2013

Nettovelkaantumisaste, hybridilainat omaan pääomaan lukien 194,4 % 269,6 %
Omavaraisuusaste, hybridilainat omaan pääomaan lukien 23,7 % 18,9 %
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32. Rahoitusriskien hallinta 

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä 
hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan 
mukaisesti. Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla 
tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta 
osaltaan konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitus-
riskien hallinta on keskitetty konsernin rahoitusosastolle. 

Jälleenrahoitus- ja maksuvalmiusriskit

Konsernin rahoituksen saatavuus pyritään varmistamaan 
hajauttamalla lainasalkku maturiteettien, rahoituslähteiden ja 
-instrumenttien osalta. Yhden rahoituslähteen luototusosuus ei 
saa nousta rahoituspolitiikassa asetetun määrän yli. Konsernissa 
käytössä olevista rahoituslähteistä tärkeimpiä ovat vuoden 2014 
tilinpäätöshetkellä pitkäaikainen syndikoitu 14.8.2014 päivätty 
rahoituslimiittisopimus, jonka nimellismäärä vuodenvaihteessa 
oli 68,8 Me, Componentan turkkilaisen tytäryhtiön 13.8.2014 
allekirjoittama 90 Me pitkäaikainen rahoituslimiittisopimus turk-
kilaisten rahoittajapankkien kanssa, kahdenväliset pitkäaikaiset 
lainasopimukset, joukkovelkakirjalainat,TyEL-lainat, hybridilainat, 
myyntisaatavien rahoitus ilman takautumisoikeutta sekä 
leasingrahoitus. 

Componentan tytäryhtiö, Componenta Dökümcülük A.S. alle-
kirjoitti 13.8.2014 turkkilaisten rahoittajapankkien kanssa uuden 
seitsemänvuotisen arvoltaan 90 Me:n rahoituslimiittisopimuksen. 
Tällä sopimuksella uudelleen rahoitettiin pääosa Turkin tytäryhtiön 
lainakannasta. Lisäksi Componenta Oyj allekirjoitti 14.8.2014 
sopimuksen pohjoismaisten rahoittajapankkien kanssa 61,8 Me:n 
pitkäaikaisesta lainasta sekä uudesta 7 Me:n käyttöpääomalainasta. 
Tällä pitkäaikaisella lainasopimuksella jatkettiin Componenta Oyj:n 
aiempaa lyhytaikaista rahoitussopimusta 3 + 1 vuodella.

Osana edellä mainittuja rahoitusjärjestelyjä Componenta toteutti 
elo - syyskuussa yhteensä 68 000 000 osakkeen osakeannit 

kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä osakeannissa 15.8.2014 
tarjottiin 15 000 000 yhtiön uutta osaketta rajatulle joukolle vali-
koituja sijoittajia merkintähintaan 1,00 euroa osakkeelta. Toisessa 
osakeannissa 8.-12.9.2014 tarjottiin 53 000 000 yhtiön uutta 
osaketta yleisölle. Toisessa osakeannissa merkintähinta vaihteli 
riippuen maksuvälineestä. Yhtiön pääomalainojen 2009 ja 2010, 
hybridilainojen 2012 ja 2013, vakuudettoman joukkovelkakirjalai-
nan 2013 ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 2013 haltijoilla oli 
mahdollisuus käyttää osakeannin merkintähinnan maksamiseen 
yhtiöltä olevaa laina- ja korkosaamista . Toteutetuilla osakeanneilla 
yhtiö keräsi yhteensä 98,6 Me oman pääoman ehtoista rahoitusta, 
josta rahalla merkinnän tehneiden osuus oli 28,4 Me. Lisäksi 
lainojen pääomaa ja korkosaamisia käytettiin osakemerkintöihin 
yhteensä noin 70,2 Me:n arvosta.  

Uusien rahoitusjärjestelyjen myötä Componentan korollisten 
velkojen keskimaturiteetti piteni noin vuodesta neljään ja puoleen 
vuoteen. Lisäksi uudelleenrahoituksen ansiosta yhtiön vuotuiset 
lainanhoitokustannukset tulevat pienenemään noin 8 Me:lla. 

Vuonna 2015 erääntyvien lainojen lyhennykset Componenta 
tulee rahoittamaan osin kassavirralla ja osin uusilla pitkäaikaisilla 
lainoilla. Componenta suunnittelee jälleenrahoittavansa loput 
turkkilaisista pankeista nostetut ja 2015 erääntyvät lainat  uusilla 
turkkilaisilta pankeilta otettavilla kahdenvälisillä tai vastaavilla 
pitkäaikaisilla lainoilla. 

Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma on esitetty liitetietojen 
kohdassa 28. Rahoituspolitiikan mukaisesti konsernilla tulee 
olla maksuvalmius, jolla katetaan lähitulevaisuuteen kohdistuvat 
sitoumukset. Maksuvalmiuden vähimmäismäärä on määritelty 
rahoituspolitiikassa. Tilinpäätöshetkellä konsernin rahat ja pankki-
saamiset olivat 12,1  Me (10,2 Me).

Rahoitusvelkojen takaisinmaksujen (nimellismäärä) ja korkojen kassavirtajakauma 2014
Me 2015 2016 2017 2018 2019 2020+

Lainat rahoituslaitoksilta -60,3 -32,1 -68,0 -10,6 -10,0 -25,0
Rahoitusleasing -4,7 -4,0 -1,9 -0,9 -0,4 -
Eläkelainat -3,0 -0,9 -0,5 -0,5 - -
Pääomalainat -2,0 - - - - -
Joukkovelkakirjalainat - - - - -6,3 -
Ostovelat ja muut velat -78,8 - - - - -
Korkokulut lainoista -10,3 -9,7 -6,2 -3,4 -2,7 -2,2
Koronvaihtosopimukset, netto -0,1 - - - - -

-159,2 -46,7 -76,6 -15,4 -19,4 -27,2



46

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätöksen liitetiedot
Componenta vuosikertomus 201446

Lukuja ei ole diskontattu vastaamaan niiden nykyarvoa. Luvut 
ovat voimassa vain tilinpäätöshetkellä ja voivat vaihtuvakor-
koisten sopimusten korkojen määrän osalta poiketa toteutuvista 
kassavirroista. Rahoitusvelkojen takaisinmaksutaulukolla ei ole 
tarkoitus kuvata konsernin odotettua kokonaisrahavirtaa.

   Valuuttajohdannaisten tuleviin kassavirtoihin liittyy valuutta-
kurssieron osalta myös huomattava vaihtelun mahdollisuus eikä 
niitä siksi esitetä takaisinmaksutaulukossa. Sähköjohdannaiset 
liittyvät oleellisesti fyysisiin sähköntoimituksiin ja käsitellään 
siten osana tulevia sähkönostoja. Näin ollen niitä ei raportoida 
osana konsernin rahoitusvelkojen kassavirtataulukkoa. 

Valuuttajohdannaisten, hyödykejohdannaisten sekä korkojoh-
dannaisten odotetut kassavirrat tilinpäätöshetkellä vastaavat 
niiden käypiä arvoja (liitetieto 33).

   Rahoitusleasingsopimusten osalta käytetään rahoitusleasingve-
lan lyhennyksiä ja korkokuluja riittävänä arviona maksettavista 
vuokrista. Pieniä eroja todelliseen kassavirtaan aiheuttavat 
ainoastaan korkotason muutokset. Maksettavat korot on laskettu 
voimassaolevilla nimelliskoroilla. Näin ollen vaihtuvakorkoisten 
sopimusten todelliset koronmaksut tulevat todennäköisesti 
hieman poikkeamaan taulukossa esitetyistä luvuista.

Valuuttariski

Konsernin valuuttariski jaetaan valuuttamääräisistä tuloista 
ja menoista johtuvaan transaktioriskiin ja valuuttamääräisistä 
oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja tuloksesta johtuvaan 
translaatioriskiin. Transaktiopositioon lasketaan taseessa olevat 
valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat. Nämä muodos-
tavat transaktioposition osuuden, jonka muutokset vaikuttavat 
liikevoittoon. Erillisenä tästä positiosta tarkastellaan niitä tran-
saktioposition eriä, joiden valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat 
tulosvaikutukset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin kuten 
valuuttamääräiset rahat ja pankkisaamiset sekä konsernin sisäi-
set ja ulkoiset valuuttalainat ja lainasaamiset. Transaktioposition 
molempien osien suojausasteeksi on määritelty 90-110 %. Mikäli 
kyseisen valuutan position kokonaismäärä kuitenkin alittaa 3 Me, 
tehdään suojauspäätös tapauskohtaisesti.

Yhtiön hallitus päätti muuttaa Componenta Turkin tytäryhtiön 
valuuttamääräisten erien osalta transaktioposition suojauspo-
litiikkaa katsauskauden aikana. Uuden politiikan mukaisesti 
Turkin suojausasteiden on mahdollista olla toimitusjohtajan 
päätöksellä 0 - 100 prosenttia. Aikaisemman politiikan mukaisesti 
Componenta Turkin valuuttamääräisten erien osalta transak-
tioposition molempien osien suojausasteeksi oli määritelty 
90-110 %, mutta kyseisten suojausasteiden oli mahdollista olla 
toimitusjohtajan päätöksellä 70 - 130 prosenttia. Koska Turkin 
tytäryhtiön toiminnallinen valuutta on muutettu 1.3.2012 alkaen 
Turkin liirasta euroksi, muodostavat liiramääräiset tase-erät 
valuuttariskiposition. Niinpä Turkin osalta molempiin transak-
tiopositioihin lasketaan mukaan liiramääräiset tase-erät, mitkä 

vaikuttavat joko liikevoittoon tai rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
Valuuttariskien suojaukset eivät ole suojauslaskennan piirissä.

Translaatiopositio määritellään konsernin niiden ulkomaisten 
tytär- ja osakkuusyritysten omien pääomien ja kertyneiden 
voittojen perusteella, joiden toimintavaluuttana on muu kuin euro. 
Translaatioriskin osalta konsernin oman pääoman riskit liittyvät 
Iso-Britannian, Ruotsin sekä Venäjän tytäryhtiöihin, kun niiden 
paikallisessa valuutassa oleva oma pääoma muutetaan euroiksi. 
Rahoituspolitiikan mukaisesti translaatiopositiosta suojataan 
konsernin toimitusjohtajan päätökseen perustuen 0 - 100 %. 

Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään va-
luuttalainojen ja -talletusten sekä muiden luonnollisten suojaus-
suhteiden lisäksi tavanomaisia johdannaisinstrumentteja kuten 
valuuttatermiinejä ja -optioita, joiden hinnoittelu markkinoilla on 
luotettavaa. Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuoden. 

Valuuttariskin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Turkin liira, 
Ruotsin kruunu, Yhdysvaltojen dollari ja Iso-Britannian punta.

Oheisessa taulukossa on kuvattu konsernin avoimen valuuttapo-
sition, sisältäen suojaustarkoituksessa hankitut valuuttajohdan-
naiset (liitetieto 33), herkkyys muutoksille sekä transaktio- että 
translaatioposition osalta. Valuuttakurssimuutoksen vaikutus 
+/- kuvaa ensimmäisessä tapauksessa vaikutusta joko 
tuloslaskelmaan tai omaan pääomaan valuutan heikentyessä 10% 
ja jälkimmäisessä tapauksessa valuutan vahvistuessa 10% euroa 
vastaan. 

Rahoitusvelkojen takaisinmaksujen (nimellismäärä) ja korkojen kassavirtajakauma 2013
Me 2014 2015 2016 2017 2018 2019+

Lainat rahoituslaitoksilta -96,0 -87,6 -0,1 - -5,0 -
Rahoitusleasing -3,9 -3,5 -2,7 -0,6 -0,2 -
Eläkelainat -3,0 -3,0 -0,9 -0,5 -0,5 -
Pääomalainat -0,6 -2,3 - - - -
Joukkovelkakirjalainat - - -10,0 -22,3 - -
Ostovelat ja muut velat -73,0 - - - - -
Korkokulut lainoista -12,4 -8,6 -4,3 -1,5 -0,2 -
Koronvaihtosopimukset, netto -0,2 -0,1 - - - -

-189,1 -105,0 -18,1 -24,9 -6,0 -
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31.12.2014
Päätöskurssi 

31.12.2014
Avoin Transaktio-

positio, Me
Translaatiopositio,  

Me

Arvio potentiaalisesta 
valuuttakurssi-
muutoksesta %

Valuuttakurssimuutoksen vaikutus + / -

Tuloslaskelmaan Omaan pääomaan

EUR/USD 1,2141 -6,0 - 10 0,5 / -0,7 -
EUR/GBP 0,7789 13,9 1,2 10 -1,3 / 1,5 -0,1 / 0,1
EUR/TRY 2,8207 -21,7 - 10 2,0 / -2,4 -
EUR/SEK 9,3930 16,9 -5,3 10 -1,5 / 1,9 0,5 / -0,6
EUR/RUB 72,3370 0,2 -0,0 10 -0,0 / 0,0 0,0 / -0,0

31.12.2013
Päätöskurssi 

31.12.2013
Avoin Transaktio-

positio, Me
Translaatiopositio,  

Me

Arvio potentiaalisesta 
valuuttakurssi-
muutoksesta %

Valuuttakurssimuutoksen vaikutus + / -

Tuloslaskelmaan Omaan pääomaan

EUR/USD 1,3791 -3,2 - 10 0,3 / -0,4 -
EUR/GBP 0,8337 3,6 5,9 10 -0,3 / 0,4 -0,5 / 0,7
EUR/TRY 2,9365 -16,0 - 10 1,5 / -1,8 -
EUR/SEK 8,8591 -1,4 0,9 10 0,1 / -0,2 -0,1 / 0,1
EUR/RUB 45,3246 0,0 0,1 10 -0,0 / 0,0 -0,0 / 0,0
Konsernissa ei sovelleta IAS 39:n mukaista rahavirran tai käyvän arvon suojauslaskentaa transaktioposition osalta.

TULOSLASKELMA - RAHOITUSKULUT

Me

31.12.2014 tilikaudelle 2015 31.12.2013 tilikaudelle 2014

Ennustettu  
rahoituskulun muutos

Herkkyys
korkokäyrä +100bp 

Ennustettu  
rahoituskulun muutos

Herkkyys
korkokäyrä +100bp

Korolliset velat -0,1 -1,0 -0,5 -1,3
Koronvaihtosopimukset, korkokulut ja -tuotot netto 0,0 0,0 0,2 0,1
Koronvaihtosopimukset, käyvän arvon muutos - 0,0 - 0,1

Korkoriski

Konsernin käyvän arvon ja rahavirran korkoriski kohdistuu 
lähinnä konsernin lainasalkkuun, myytyihin laskusaataviin sekä 
rahoitusleasingsopimuksiin. Konsernin asiakasmarkkinoiden 
syklisyyden johdosta konsernin nettokorkoaseman keskimää-
räinen koronuudistusjakso on rahoituspolitiikassa määritelty 
vähintään puoleksi vuodeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. 
Konsernin nettokorkoasema uusiutuu keskimäärin 6 kuukaudessa 
(11 kk). Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on 
hajautettu sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisiin. Lisäksi korkoriski 
on hajautettu koronuudistusjaksoille. Korkotason muutokset vai-
kuttavat siten asteittain konsernin tulokseen. Korkoriskiä hallitaan 
lisäksi käyttämällä korkojohdannaisia. Korkojohdannaisilla on 
lisätty kiinteäkorkoisten sopimusten määrää ja siten pidennetty 
keskimääräistä koronuudistusjaksoa.

Konsernin tulosta suojaavat korkojohdannaiset jaetaan IAS 39:n 
mukaisessa rahavirran suojauslaskennassa mukana oleviin 
johdannaisiin sekä kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin 
varoihin ja velkoihin. Näin ollen korkotason muutokset eivät vaikuta 
korollisten erien tase-arvoihin vaan ainoastaan tuloslaskelmaan 
kirjattaviin korkokuluihin ja -tuottoihin. Kaupankäyntitarkoi-
tuksessa pidettäviksi luokiteltujen korkojohdannaisten käypien 
arvojen muutokset vaikuttavat tuloslaskelman rahoitustuottoihin 
ja -kuluihin sekä rahavirran suojauslaskennassa mukana olevien 
koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutokset puolestaan 
konsernin omaan pääomaan.  Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä 
rahavirran suojauslaskennassa mukana olevia korkojohdannaisia.

Ennustettu korkokulun lisäys kuvastaa muutosta korkokuluissa 
mikäli korkokäyrä toteutuisi tilinpäätöstä seuraavana tilikau-
tena markkinoiden tarkasteluhetkellä hinnoitellulla tavalla. 
Herkkyysanalyysissä arvioidaan tilinpäätöspäivän korkokäyrän 
paralleelia nousua 1,0 % -yksiköllä. Positiivinen luku tarkoittaa 
ennustetun korkokulun pienenemistä ja negatiivinen korkokulun 
kasvua.

Laskelmissa oletusarvona on, että erääntyvät lainat uudel-
leenrahoitetaan vastaavalla instrumentilla. Lisäksi oletuksena 
on, ettei lainoja lyhennetä eli laskelmat huomioivat ainoastaan 
koronuudistumisriskin, joka kohdistuu tilinpäätöshetkellä 
avoimena oleviin korollisiin lainoihin ja niiden nimelliskorkoihin. 
Koronvaihtosopimusten osalta ei ole oletettu, että sopimuksia 
jatketaan vastaavilla instrumenteilla niiden erääntyessä. Korko-
riski taseen varat puolella ei ole merkittävä, joten sitä ei ole otettu 
mukaan korkoriskin herkkyystarkasteluun.
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Hyödykeriski

Konsernin hyödykeriski muodostuu sähkön hintariskistä, mitä 
suojataan Pohjoismaissa sähköjohdannaisilla, joiden kaupankäynti 
hoidetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Ulkopuolinen 
asiantuntija toimii sähkön hankinnassa ja suojauksissa Com-
ponentan asettamissa puitteissa ja Componentan hankinta- ja 
riskipolitiikan mukaisesti. Sähköjohdannaisten maturiteetti on 
maksimissaan kuluva vuosi ja kolme seuraavaa vuotta.

Luottoriski
Kukin konserniyhtiö vastaa ensisijaisesti omiin asiakassaataviin 
liittyvistä luottoriskeistä. Konsernin luotonvalvonta ohjeistaa ja 
valvoo luottoriskien hallintaa, arvioi asiakkaiden luottokelpoisuut-
ta ja kykyä suoriutua maksuvelvotteistaan.

Konsernilla ei ole merkittäviä asiakassaatavien luottoriskikes-
kittymiä. Konsernin asiakaskunta on laajasti hajautunut eikä 
kenenkään yksittäisen asiakaskonsernin saamiset ylitä 10 % 
konsernin myyntisaamisista. 93 % (95 %) konsernin myynnistä 
suuntautuu Eurooppaan jakautuen useaan eri maahan. 

Monet asiakkaista ovat pitkäaikaisia, vakavaraisia yhtiöitä, mutta 
yksittäistapauksissa käytetään luottotietoyhtiöiden maksukäyt-
täytymiseen ja vakavaraisuuteen liittyviä raportteja luottopäätös-
ten tukena. Konsernin luottoriskipositiota pienennetään myymällä 
asiakaslaskusaatavia rahoitusyhtiöille ilman takautumisoikeutta. 
Myytyjen saatavien osuus vuoden 2014 lopussa oli 79 % (79 %) 
kaikista saatavista.

Myyntisaamisten erääntymistä ja asiakkaiden maksuhistoriaa 
seurataan vähintään kahden viikon välein. Erääntyneiden 
saamisten ylittäessä konsernin johdon asettamat rajat, konsernin 
luotonhallinta on tarvittaessa valmis asettamaan asiakkaille 
toimituskieltoja, kunnes maksusitoumukset on hoidettu.

Luottotappiot tilikaudella olivat -0,1 Me (-0,1 Me). Componenta 
Främmestad kirjasi luottotappioita konkurssiin ajautuneesta 
Fräger Groupista ja Wirsbo niin ikään konkurssiin ajautuneesta 
Gebr Brinkmann GmbH:sta ja Rani AB:sta. Suomessa luottotappioita 
kirjattiin Konepaja Ceiko Oy:stä sekä Moventas Santasalo ja Moven-
tas Wind Oy:stä, joiden saneerausohjelman mukaisen 2. maksuerän 
alustavan määrän mukaan luottotappiovarausta kasvatettiin 
pienellä summalla. Konsernin luottotappioriski oli 27,1 Me (26,5 Me). 

Konsernin kassavaroja sijoitetaan vain hallituksen hyväksymän 
rahoituspolitiikan mukaisesti kohteisiin, joissa luottoriski 
on arvioitu vähäiseksi. Sijoituksen maksimimaturiteetti on 
rajoitettu 1 viikkoon ja maksimisijoitusmäärät on lisäksi määritelty 
vastapuolittain. 

Konserni on saanut pankkitakauksia ja vekseleitä joiltakin 
alihankkijoiltaan, toimittajiltaan sekä asiakkailtaan maksettuja en-
nakkoja ja myyntisaamisia vastaan. Alihankkijoilta ja toimittajilta 
saatujen takausten ja muiden sitoumusten kokonaismäärä on 4,0 
Me (2,2 Me). Asiakkailta saatujen takausten ja muiden sitoumusten 
kokonaismäärä on 1,0 Me (1,1 Me). Vakuuksia ei ole mahdollista 
siirtää tai myydä eteenpäin eikä niitä voi pantata edelleen.

Avoimet myyntisaamiset erääntyvät seuraavasti

Me 31.12.2014 31.12.2013

Erääntymättömät 15,4 17,0
Erääntyneet

alle 1 kk 2,5 3,2
1 - 3 kk 3,5 0,9
3 - 6 kk 1,7 1,0
yli 6 kk 0,4 0,3

23,5 22,4

33. Johdannaissopimukset
Johdannaissopimusten nimellisarvot

Me
2014

Nimellisarvo
2013

Nimellisarvo

Valuuttajohdannaiset *)
Valuuttatermiinisopimukset 0,1 0,7
Valuutanvaihtosopimukset    54,3 96,2

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 5,0 12,5
1-5 vuoden sisällä erääntyvät - 5,0

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 2,4 2,5
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1,9 2,9

*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi.
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Johdannaissopimusten käyvät arvot

Me

2014
Käypä arvo,
positiivinen

2014
Käypä arvo,

negatiivinen

2014
Käypä arvo,

netto

2013
Käypä arvo,

netto

Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Valuutanvaihtosopimukset    0,6 -0,2 0,4 -2,1

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 0,0 -0,1 -0,1 -0,3

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset 0,0 -0,7 -0,7 -1,1

Sähkötermiinien herkkyysanalyysi
Sähkötermiinien markkinahintojen muutokset vaikuttaisivat sähköjohdannaisten käypiin arvoihin seuraavasti:

Me

Sähkötermiinien markkinahinnan muutos 

2014
15 % / -15 %

2013
15 % / -15 %

Sähkötermiinien käyvän arvon muutos 0,5 / -0,5 0,6 / -0,6

Avoimien valuutta- ja korkopositioiden herkkyys markkinahintojen muutoksille on esitetty liitetietojen kohdassa 32.

Johdannaissopimuksen käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, 
jonka konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimuksen  tilinpäätös-
päivänä. Korko-optiosopimusten sekä valuutta- ja sähköjoh-
dannaisten käypä arvo lasketaan käyttäen tilinpäätöspäivän 
markkinahintoja. Koronvaihtosopimusten käypä arvo arvioidaan 
tulevien kassavirtojen nykyarvona käyttäen laskennassa 
tilinpäätöshetken korkokäyrää.

Taseen valuuttamääräisten myyntisaamisten ja ostovelkojen 
kurssieromuutoksia vastaan tehtyjen valuuttajohdannaisten 
realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttakurssierot esitetään 

liiketoiminnan muissa tuotoissa. Valuuttamääräisiä lainoja 
vastaan tehtyjen valuuttajohdannaisten valuuttakurssierot sekä 
kaikkien valuuttajohdannaisten kertyneet korkoerot ja korkoero-
jen arvostukset esitetään rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Niiden 
korkosuojausten, joihin ei sovelleta IAS 39:n mukaista rahavirran 
suojauslaskentaa, käyvät arvot kirjataan tuloslaskelmaan 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Johdannaisten realisoitumattomat 
arvostusvoitot ja -tappiot esitetään taseen lyhyt- sekä pitkäaikai-
sissa saamisissa ja veloissa. Pitkäaikaisissa korottomissa veloissa 
esitettiin johdannaisten realisoitumattomia arvostustappioita  0,1 
Me (0,6 Me). 

Hyödykkeiden markkinahintariskeiltä suojaavien johdannaisten 
käyvät arvot  on kirjattu rahavirran suojauslaskennan periaattei-
den mukaisesti oman pääoman suojausinstrumenttien rahastoon, 
josta ne siirretään tuloslaskelmaan suojattavan erän toteutuessa 
tai jos sen toteutumista ei enää voida pitää todennäköisenä. 

Sähköjohdannaisista aiheutuvat tuloslaskelmavaikutukset 
kirjataan ostojen oikaisueriin.

Tytäryhtiöiden hankintamenoon ei ole aktivoitu kuluneella tili-
kaudella tai sitä edeltäneellä vertailukaudella valuuttakurssieroja.

Ulkomaiseen yhtiöön tehtyjen nettosijoitusten suojauslaskennassa mukana olevat johdannassopimukset

Tilikaudella tai sitä edeltäneellä tilikaudella ei ole kohdennettu valuuttajohdannaisia suojaamaan nimenomaisesti valuuttamääräisten 
omien pääomien muuntoeroilta. Näin ollen ulkomaiseen yhtiöön tehtyjen nettosijoitusten suojauslaskennassa ei ole mukana 
johdannaisia.

Rahavirran suojauslaskennassa mukana olevat johdannaissopimukset

Me
2014

Nimellisarvo

2014
Käypä arvo,

tehokas osuus
2013

Nimellisarvo

2013
Käypä arvo,

tehokas osuus

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset 4,4 -0,5 5,4 -0,8
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Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaissopimusten käyvät arvot

Me
2014

Nimellisarvo

2014
Käypä arvo,

tehokas osuus
2013

Nimellisarvo

2013
Käypä arvo,

tehokas osuus

Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset 0,1 0,0 0,7 0,0
Valuutanvaihtosopimukset 54,3 0,4 96,2 -2,1

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 5,0 -0,1 17,5 -0,3

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat -luokkaan kuuluvat johdannaissopimukset liittyvät konsernin riskienhallintaan, mutta 
niihin ei sovelleta IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä kytkettyjä johdannaisia.

34. Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat erääntyvät seuraavasti:

Me 2014 2013

Yhden vuoden kuluessa 1,3 1,4
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa 2,9 2,9
Yli viiden vuoden kuluttua 1,1 1,4
Vähimmäisvuokrat yhteensä 5,3 5,7
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset sisältävät suurimmaksi osaksi kiinteistöjen, tuotantolaitteiden ja autojen vuokrasopimuksia, 
joiden keskimääräinen pituus on 3-5 vuotta. Joihinkin sopimuksista sisältyy osto-optio hintaan, jonka voidaan odottaa vastaavan 
mahdollisena toteutushetkenä kohteen käypää arvoa.
Vuoden 2014 tuloslaskelmaan sisältyy muiden ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja  -2,8 Me (-2,6 Me).

35. Vastuusitoumukset 
Me 2014 2013

Kiinteistökiinnitykset
Omista velvoitteista 11,2 11,7

Yrityskiinnitykset
Omista velvoitteista 103,4 103,6

Pantit
Omista velvoitteista 541,4 409,7 

Muut vastuut *) 1,3 1,4

 *)  Vuoden 2014 muut vastuut sisältää pankkitakauksia 0,0 Me (0,4 Me). 

**)  Omien velvoitteiden puolesta annettujen panttien arvoa on muutettu aikaisemmin julkaistusta. Aikaisemmin julkaistu arvo oli 404,0 Me 31.12.2013. Yhtiö on 

muuttanut panttien arvoa käypiin kiinteistöarvoihin perustuvaksi.

**)

Konserni vuokralle antajana

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat erääntyvät seuraavasti:

Me 2014 2013

Yhden vuoden kuluessa 0,7 0,6
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa 0,6 0,6
Vähimmäisvuokrat yhteensä 1,3 1,2
Muutamia tällä hetkellä tarpeettomista tuotanto- ja toimistotiloista on annettu vuokralle. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 
yhdestä kolmeen vuotta, mutta joihinkin sopimuksiin liittyy mahdollisuus jatkovuokrakauteen alkuperäisen päättymispäivän jälkeen.  
Osa kiinteistöistä luokitellaan IFRS:n mukaisesti sijoituskiinteistöiksi.

Omien velvoitteiden puolesta annettujen panttien määrän nousu johtuu pääasiassa syksyllä 2014 toteutettujen rahoitusjärjestelyjen yhtey-
dessä turkkilaisille pankeille annetuista lisävakuuksista.

Componentalla oli 31.12.2014 taseen ulkopuolisia rahoitusleasingsitoumuksia, ei vielä alkaneista sopimuksista, yhteensä 1,2 Me (2,3 Me). 
 Rahoitusleasingvelka ja investointikohde rekisteröidään taseessa rahoitusleasingsopimuksen alkaessa ja investointikohdetta 
vastaanotettaessa.
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36. Lähipiiritapahtumat
Konserniyhtiöt

Yritys Kotipaikka
Konsernin omistusosuus 

%
Emoyhtiön  

omistusosuus %

Arvika Smide AB Arvika, Ruotsi 100,0 -
Componenta Belgium N.V. Sint-Lambrechts-Woluwe, Belgia 100,0 -
Componenta  B.V. Belfeld, Alankomaat 100,0 100,0
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Orhangazi, Turkki 93,6 93,6
Componenta Finland Oy Karkkila 100,0 100,0
Componenta France S.A.S. Nanterre, Ranska 100,0 -
Componenta Främmestad AB Essunga, Ruotsi 100,0 -
Componenta Germany GmbH Korshenbroich, Saksa 100,0 -
Componenta Italy Srl Milano, Italia 100,0 -
Componenta Netherlands B.V. Tegelen, Alankomaat 100,0 -
Componenta Russia LLC Moskova, Venäjä 100,0 1,0
Componenta UK Ltd Staffordshire, Iso-Britannia 93,6 -
Componenta USA, LLC Iowa, USA 100,0 -
Componenta Wirsbo AB Surahammar, Ruotsi 100,0 -
Karkkilan Koskikiinteistö Oy Karkkila 81,0 66,9
Karkkilan Lääkärikeskus Oy Karkkila 100,0 100,0
Karkkilan Valimokiinteistö Oy Karkkila 100,0 -
Kiinteistö Oy Ala-Emali Karkkila 98,2 98,2
Kiinteistö Oy Pietarsaaren Tehtaankatu 13 Pietarsaari 100,0 -
Kiinteistö Oy Ylä-Emali Karkkila 100,0 100,0
Pietarsaaren Vanha Valimo Oy Pietarsaari 100,0 -
Uudenmaan Rakennustiimi Oy Karkkila 100,0 100,0
Vanhan Ruukin Kiinteistöpalvelu Oy Karkkila 100,0 100,0

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, pantteja tai muita vakuuksia

Me 2014 2013

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat 0,0 0,0
Eläkelainat 4,0 4,7

4,0 4,7
Velat, joiden vakuudeksi on annettu muita pantteja sekä yrityskiinnityksiä

Rahalaitoslainat 163,7 83,0
Eläkelainat - -

163,7 83,0

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa

Me 2014 2013

Tavaroiden myynnit osakkuusyrityksille - -

Tavaroiden ostot osakkuusyrityksiltä -0,5 -0,6
Palveluiden ostot osakkuusyrityksiltä - -

-0,5 -0,6
Konsernin periaatteena on, että toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit perustuvat konsernin voimassaoleviin hinnastoihin.

Muutama konserniin kuuluva yhtiö on asianosaisena eräissä 
konsernin liiketoimintaan liittyvissä riita-asioissa ja erimielisyyk-
sissä. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden ja erimie-
lisyyksien lopputuloksilla ei ole olennaista haitallista vaikutusta 
konsernin tulokseen tai rahoitusasemaan, kun otetaan huomioon 
niiden tueksi esitetyt perusteet, voimassaolevat vakuutukset ja 
konsernin koko liiketoiminnan laajuus. 

Turkissa on vireillä Componenta Dökümcülükiin liittyen muu-
tamia maankäyttöön ja ympäristöoikeuteen liittyviä oikeuden-
käyntejä. Turkin lainsäädäntö on kyseisten käsiteltävänä olevien 
asioiden osalta epäselvä ja olennaisten haitallisten vaikutusten 
mahdollisuutta ei kyseisten oikeudenkäyntien osalta voida pois-
sulkea. Johdon arvion mukaan tällaisten olennaisten haitallisten 
vaikutusten realisoituminen on kuitenkin epätodennäköistä. 
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Hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkiot ja muut etuudet 

2014, e
Palkat ja palkkiot 
luontoisetuineen

Vapaaehtoiset 
eläke-etuudet Tulospalkkiot Osakepalkkiot Yhteensä

Hallitus 235 000 0 0 0 235 000
Toimitusjohtaja 319 976 63 014 0 0 382 990
Toimitusjohtajan sijainen 256 695 37 868 33 008 0 327 571
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet 961 686 41 336 0 0 1 003 022

2013, e
Palkat ja palkkiot 
luontoisetuineen

Vapaaehtoiset 
eläke-etuudet Tulospalkkiot Osakepalkkiot Yhteensä

Hallitus 220 000 0 0 0 220 000
Toimitusjohtaja 319 482 64 169 0 0 383 651
Toimitusjohtajan sijainen 226 000 15 494 0 0 241 494
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet 984 350 44 709 0 0 1 029 059

Hallituksen ja johdon palkkojen, palkkioden ja etuuksien erittely ilman osakepalkkioita
Palkat ja palkkiot, 1 000 e 2014 2013

Toimitusjohtaja 383 384
Toimitusjohtajan sijainen 328 241

Hallituksen jäsenet
Harri Suutari 65 60
Matti Ruotsala 30 30
Heikki Lehtonen 35 30
Riitta Palomäki 35 35
Tommi Salunen 35 35
Olavi Huhtala 35 -
Marjo Miettinen - 30
Hallitus yhteensä 235 220

Hallituksen nimitysvaliokuntaan kuului vuonna 2014 suurimpien 
osakkeenomistajien edustajina lisäksi Juuso Puolanne Suomen 
Teollisuussijoitus Oy:stä sekä Reima Rytsölä Keskinäisestä 
työeläkeyhtiö Varmasta. Molemmille edustajille maksettiin 
kokouspalkkioita 5000 euroa.  

Yllä mainittuihin lukuihin sisältyy toimitusjohtajan ja toimitusjoh-
tajan sijaisen kohdalla vapaaehtoisia lisäeläkesopimuksia vuonna 
2014 (2013), 63 014 (64 169) ja 37 868 (15 494) euroa vuodessa. Toimi-
tusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä 
määräytyy paikallisen lainsäädännön mukaan ja on tällä hetkellä 
65 vuotta. Toimitusjohtajalle maksetaan vuosittain lisäeläkettä, 
joka on 6% perusvuosiansioista ja yhtiön maksut vuonna 2014 
olivat 18 014 euroa. Kyseinen lisäeläke sisältää vanhuuseläkkeen 
eläkeiässä, vapaakirjaoikeuden vakuutetun työsuhteen päättyessä 
ennen vakuutussopimuksen mukaista vanhuuseläkeikää ja työ-
kyvyttömyysturvan sekä työsuhde-, vapaakirja- ja eläkeaikaisen 
henkivakuutusturvan. Tämän lisäksi toimitusjohtajalla on erillinen 
eläkekapitalisaatiosopimus, jonka mukaan eläke alkaa 63 vuoden 
iästä ja päättyy 68 vuoden iässä tai kun kapitalisaatiosopimuksen 
säästöt on käytetty loppuun. Eläkekapitalisaatisopimus solmittiin 
vuonna 2013 ja vuosina 2014 (2013) kapitalisaatiosopimuksen sääs-
töjä kartutettiin 45 000 (45 000) eurolla. Lopullinen eläke lasketaan 
vuosittain jakamalla jäljellä olevien säästöjen määrä jäljellä olevien 
eläkekuukausien määrällä. Toimitusjohtajan sijaisen lisäeläkkeen 
osalta yhtiön vuotuiset maksut vastaavat hänen yhden kuukauden 
bruttomääräistä kokonaispalkkaansa. 

Velat ja saamiset osakkuusyrityksiltä on eritelty kyseisten 
tase-erien liitetiedoissa, liitteet 18, 21 ja 29.

Lähipiiritapahtumat
Lähipiiriin kuuluville henkilöille on myönnetty kuluneella 
tilikaudella ja sitä edeltäneillä tilikausilla yhteensä voimassa olevia 
lainasaamisia 0,1 Me (0,4 Me).

Yhtiön toimitusjohtajan määräysvallassa oleva yhtiö Oy Hög-
fors-Trading Ab osti Componenta Oyj:lta 100% Luoteis-Uudenmaan 
Kiinteistöt Oy:n sekä Uusporila Oy:n osakekannoista helmikuussa 
2014. Lisäksi kyseinen toimitusjohtajan määräys-vallassa oleva 
yhtiö Oy Högfors-Trading Ab osti 25% osakkuus-yhtiö Niliharju 
Oy:n osakekannasta Componenta Oyj:lta helmi-kuussa 2014. 
Ostettujen osakkeiden yhteenlaskettu kauppahinta oli 2,1 miljoo-
naa euroa. Kauppahinta perustui ulkopuolisten arvioijien laatimiin 
arviokirjoihin. Lokakuussa 2014 konserni osti 3 % tytäryhtiönsä 
Componenta Wirsbo AB:n osakekannasta kyseisen yhtiön toimi-
tusjohtajalta hänen siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. 
Kauppahinta 0,3 Me (nimellisvaluutta SEK) oli samansuuruinen, 
jolla konserni myi osakkeet kyseiselle henkilölle vuonna 2007.

Lisäksi yhtiön lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat tehneet vähäisiä 
transaktioita konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa vuosina 2013 
ja 2014. 

37. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tilikauden jälkeisiä tapahtumia ei ollut.
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Konsernin kehitys 2010 - 2014
Me 2010 2011 2012 2013 2014

Liikevaihto 451,6 576,4 544,8 510,5 495,2
Liikevoitto 13,5 22,5 4,0 14,9 2,2
Rahoitustuotot ja -kulut -23,5 -25,9 -29,4 -24,5 -30,9
Tulos rahoituserien jälkeen -10,0 -3,4 -25,4 -9,6 -28,7
Tilikauden tulos -7,5 -3,1 -24,0 -15,5 -28,6

Tilauskanta kauden lopussa 94,6*****) 99,5****) 82,9***) 87,3**) 88,9*)
Liikevaihdon muutos, % 50,7 27,6 -5,5 -6,3 -3,0
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus, % 88,1 90,0 92,0 91,6 91,7

*) Tilauskanta 8.1.2015

**) Tilauskanta 6.1.2014

***) Tilauskanta 13.1.2013

****) Tilauskanta 12.1.2012

*****) Tilauskanta 10.1.2011

Konsernin kehitys 2010 - 2014 ilman kertaluonteisia eriä
Me 2010 2011 2012 2013 2014

Liikevaihto 451,6 576,4 544,8 510,5 495,2
Liikevoitto 13,6 29,8 10,0 18,2 15,1
Rahoitustuotot ja -kulut -23,5 -25,9 -27,7 -24,4 -27,3
Tulos rahoituserien jälkeen -9,9 3,9 -17,6 -6,2 -12,2

Tunnuslukuja
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Taseen loppusumma, Me 420 437 460 452 469
Korolliset nettovelat, Me 230 243 236 230 216
Sijoitettu pääoma, Me 311 326 340 325 339
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0 7,8 2,0 4,9 0,8
Oman pääoman tuotto, % -10,3 -5,8 -32,9 -18,6 -29,1
Omavaraisuusaste, % 16,8 9,4 18,1 18,9 23,7
Net gearing, % 325,0 591,4 283,5 269,6 194,4
Bruttoinvestoinnit, Me 8,5 21,8 19,2 18,9 22,6
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 4 016 4 240 4 104 4 154 3 981
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 3 853 4 234 4 249 4 153 4 111

Liikevaihto markkina-alueittain
Me 1-12/2013 1-12/2014

Saksa 107,4 103,1
Ruotsi 97,6 89,1
Turkki 64,8 60,6
Iso-Britannia 56,3 45,1
Suomi 42,7 41,0
Benelux-maat 37,2 40,2
Italia 27,6 30,9
Ranska 32,9 30,5
Muu Eurooppa 17,5 20,8
Muut maat 26,6 33,9
Yhteensä 510,5 495,2

KONSERNIN KEHITYS 2010 - 2014*)

Konsernin kehitys 2010 - 2014

*) Konsernin kehitys 2010 - 2014 osiossa esitettävät taulukot ovat tilintarkastamattomia.
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Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Saksa 27,9 27,8 24,5 27,2 28,2 26,0 22,8 26,1
Ruotsi 22,6 27,2 21,9 25,8 25,3 25,8 17,7 20,3
Turkki 17,2 20,4 13,0 14,2 15,4 14,0 14,0 17,2
Iso-Britannia 13,8 15,3 15,6 11,6 12,2 12,7 10,3 9,9
Suomi 11,3 11,9 9,8 9,7 12,1 11,1 8,3 9,5
Benelux-maat 9,6 10,1 9,2 8,2 10,3 10,4 9,2 10,3
Italia 6,9 7,1 7,6 5,9 6,9 8,9 9,5 5,6
Ranska 7,8 9,2 7,1 8,7 8,1 8,9 6,0 7,4
Muu Eurooppa 4,2 4,6 3,6 5,0 5,1 5,7 5,4 4,6
Muut maat 6,2 6,7 6,7 7,0 8,2 9,1 7,8 8,7
Yhteensä 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten  
erien avoimista positioista johtuvia valuuttakurssieroja
Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Liikevaihto 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6
Liikevoitto 2,9 7,9 0,1 3,6 7,4 7,9 1,3 1,2
Nettorahoituskulut *) -6,0 -5,7 -6,7 -6,1 -7,5 -7,0 -6,8 -6,0
Tulos rahoituserien jälkeen -3,0 2,2 -6,5 -2,5 -0,1 0,9 -5,5 -4,9

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin liikevoiton täsmäytys
Me 1-12/2013 1-12/2014

Liikevoitto, IFRS 14,9 2,2
Kertaluonteiset erät -3,3 -12,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 18,2 15,1
Operatiiviset valuuttakurssierot 3,7 -2,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja 14,5 17,8

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien avoimista positioista johtuvia valuuttakurssieroja
Me 1-12/2013 1-12/2014

Liikevaihto 510,5 495,2
Liikevoitto 14,5 17,8
Nettorahoituskulut *) -24,4 -27,3
Tulos rahoituserien jälkeen -9,9 -9,5

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien  
avoimista positioista johtuvia valuuttakurssieroja
Liikevoitto, Me 1-12/2013 1-12/2014

Valimodivisioona 2,0 5,3
Konepajadivisioona 2,7 3,8
Alumiinidivisioona 8,6 8,2
Muu liiketoiminta 1,5 0,7
Sisäiset erät -0,3 -0,2
Componenta yhteensä 14,5 17,8
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Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä ja  
taseen operatiivisten erien avoimista positioista johtuvia valuuttakurssieroja
Liikevoitto, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Valimodivisioona 1,7 4,6 -3,4 -0,8 3,8 3,8 -1,0 -1,2
Konepajadivisioona 0,1 0,9 0,9 0,8 0,9 1,9 0,8 0,2
Alumiinidivisioona 1,8 2,1 2,0 2,7 2,4 2,2 1,8 1,8
Muu liiketoiminta -0,4 0,7 0,5 0,7 0,3 0,2 -0,2 0,4
Sisäiset erät -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,0 -0,2 0,0 -0,1
Componenta yhteensä 2,9 7,9 0,1 3,6 7,4 7,9 1,3 1,2

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä
Me 1-12/2013 1-12/2014

Liikevaihto 510,5 495,2
Liikevoitto 18,2 15,1
Nettorahoituskulut *) -24,4 -27,3
Tulos rahoituserien jälkeen -6,2 -12,2

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys
Me 1-12/2013 1-12/2014

Liikevaihto 510,5 495,2
Liikevoitto 14,9 2,2
Nettorahoituskulut *) -24,5 -30,9
Tulos rahoituserien jälkeen -9,6 -28,7

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä
Liikevoitto, Me 1-12/2013 1-12/2014

Valimodivisioona 4,6 3,7
Konepajadivisioona 2,7 3,2
Alumiinidivisioona 9,7 7,9
Muu liiketoiminta 1,6 0,5
Sisäiset erät -0,3 -0,2
Componenta yhteensä 18,2 15,1

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä
Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Liikevaihto 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6
Liikevoitto 3,8 8,5 2,2 3,7 7,4 6,9 0,6 0,1
Nettorahoituskulut *) -6,0 -5,7 -6,7 -6,1 -7,5 -7,0 -6,8 -6,0
Tulos rahoituserien jälkeen -2,2 2,9 -4,4 -2,5 -0,1 -0,1 -6,2 -5,9

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä
Liikevoitto, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Valimodivisioona 2,6 5,0 -1,9 -1,0 4,0 3,1 -1,7 -1,7
Konepajadivisioona 0,0 0,9 1,0 0,8 0,8 1,6 0,8 0,0
Alumiinidivisioona 2,0 2,3 2,6 2,9 2,3 2,3 1,7 1,6
Muu liiketoiminta -0,4 0,8 0,5 0,6 0,3 0,1 -0,2 0,3
Sisäiset erät -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,0 -0,2 0,0 -0,1
Componenta yhteensä 3,8 8,5 2,2 3,7 7,4 6,9 0,6 0,1
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Konsernin kehitys neljännesvuosittain
Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Liikevaihto 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6
Liikevoitto 3,3 8,0 1,5 2,1 6,5 5,5 -0,8 -9,0
Nettorahoituskulut *) -6,0 -5,7 -6,7 -6,1 -7,5 -7,0 -10,0 -6,4
Tulos rahoituserien jälkeen -2,7 2,3 -5,2 -4,0 -1,0 -1,5 -10,8 -15,4

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin
Liikevaihto, Me 1-12/2013 1-12/2014

Valimodivisioona
Ulkoinen liikevaihto 223,4*) 212,0
Sisäinen liikevaihto 105,6*) 95,7
Liikevaihto yhteensä 329,0 307,8

Konepajadivisioona
Ulkoinen liikevaihto 104,0*) 109,6
Sisäinen liikevaihto 11,5*) 12,1
Liikevaihto yhteensä 115,5 121,7

Alumiinidivisioona
Ulkoinen liikevaihto 70,8 72,4
Sisäinen liikevaihto 2,0 7,1
Liikevaihto yhteensä 72,8 79,5

Muu liiketoiminta
Ulkoinen liikevaihto 112,3 101,2
Sisäinen liikevaihto 29,6 28,7
Liikevaihto yhteensä 141,9 129,9

Sisäiset erät -148,7 -143,7
Componenta yhteensä 510,5 495,2

*)  Valimodivisioonan ja konepajadivisioonan osalta ulkoisen ja sisäisen liikevaihdon jakoa tilikaudella 2013 on muutettu. Tämä ei aiheuttanut muutosta konsernin 

vuoden 2013 konsolidoidussa ulkoisessa liikevaihdossa eikä valimodivisioonan ja konepajadivisioonan kokonaisliikevaihdoissa. Kyseinen muutos tehtiin sen 

johdosta, jotta vuonna 2013 sisäisten toimitusten rekisteröintimalli olisi yhteneväinen vuonna 2014 käytössä olevaan sisäisten toimitusten rekisteröintimalliin.

Liikevoitto, Me 1-12/2013 1-12/2014

Valimodivisioona 4,6 3,7
Konepajadivisioona 2,7 3,2
Alumiinidivisioona 9,7 7,9
Muu liiketoiminta 1,6 0,5
Kertaluonteiset erät -3,3 -12,9*)
Sisäiset erät -0,3 -0,2
Componenta yhteensä 14,9 2,2

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2014 liittyvät  Pietarsaaren valimon pienemmän tuotantolinjan siirtämiseen ja tehtaan lakkauttamiseen (-2,2 Me),  Porin 

valimoon siirretyn Disa-linjan siirtoon ja ylösajoon liittyviin kuluihin (-1,2 Me), Nisamon teollisuuskiinteistön myynnistä realisoituneeseen myyntitappioon 

ja alaskirjaukseen (-0,6 Me), Heerlenin valimon koneiden ja kaluston alaskirjauksiin (-4,2 Me), Hollannin yksiköiden sopeuttamistoimenpiteisiin (-1,5 Me), 

Smedjebackenin takomon alasajoon (-0,8 Me), Virsbon maastopalosta johtuneeseen takomon väliaikaiseen sulkemiseen (-0,4 Me), Orhangazin valimon 

sopeuttamistoimenpiteisiin ja ylimääräisiin jätteenkäsittelykuluihin (-1,6 Me) sekä muihin kertaluonteisiin kuluihin yhteensä (-0,4 Me).
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Liikevoitto, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Valimodivisioona 2,6 5,0 -1,9 -1,0 4,0 3,1 -1,7 -1,7
Konepajadivisioona 0,0 0,9 1,0 0,8 0,8 1,6 0,8 0,0
Alumiinidivisioona 2,0 2,3 2,6 2,9 2,3 2,3 1,7 1,6
Muu liiketoiminta -0,4 0,8 0,5 0,6 0,3 0,1 -0,2 0,3
Kertaluonteiset erät -0,5 -0,6 -0,7 -1,5 -0,9*) -1,5*) -1,4*) -9,1*)
Sisäiset erät -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,0 -0,2 0,0 -0,1
Componenta yhteensä 3,3 8,0 1,5 2,1 6,5 5,5 -0,8 -9,0

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2014 liittyvät  Pietarsaaren valimon pienemmän tuotantolinjan siirtämiseen ja tehtaan lakkauttamiseen (-2,2 Me),  Porin 

valimoon siirretyn Disa-linjan siirtoon ja ylösajoon liittyviin kuluihin (-1,2 Me), Nisamon teollisuuskiinteistön myynnistä realisoituneeseen myyntitappioon 

ja alaskirjaukseen (-0,6 Me), Heerlenin valimon koneiden ja kaluston alaskirjauksiin (-4,2 Me), Hollannin yksiköiden sopeuttamistoimenpiteisiin (-1,5 Me), 

Smedjebackenin takomon alasajoon (-0,8 Me), Virsbon maastopalosta johtuneeseen takomon väliaikaiseen sulkemiseen (-0,4 Me), Orhangazin valimon 

sopeuttamistoimenpiteisiin ja ylimääräisiin jätteenkäsittelykuluihin (-1,6 Me) sekä muihin kertaluonteisiin kuluihin yhteensä (-0,4 Me).

Tilauskanta kauden lopussa, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13***) Q1/14 Q2/14**) Q3/14 Q4/14*)

Valimodivisioona 58,7 54,6 46,7 51,2 55,3 54,4 42,3 49,2
Konepajadivisioona 20,4 24,3 19,2 20,5 23,2 25,2 19,0 22,1
Alumiinidivisioona 12,4 14,1 13,0 12,8 14,1 15,3 14,4 15,9
Muu liiketoiminta 21,6 25,6 20,3 21,7 21,0 23,2 18,9 17,7
Sisäiset erät -24,1 -24,0 -15,4 -19,0 -22,9 -23,2 -15,5 -16,0
Componenta yhteensä 89,1 94,7 83,6 87,3 90,7 94,8 79,1 88,9

*) Tilauskanta 8.1.2015

**) Tilauskanta 4.7.2014

***) Tilauskanta 6.1.2014

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain
Liikevaihto, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Valimodivisioona 85,0 95,9 74,9 73,3 84,6 83,1 70,9 69,2
Konepajadivisioona 27,7 30,9 26,7 30,2 30,4 33,1 26,8 31,5
Alumiinidivisioona 17,1 18,7 18,6 18,4 18,1 19,7 20,7 21,0
Muu liiketoiminta 35,5 38,9 33,5 33,9 36,0 34,2 28,5 31,2
Sisäiset erät -37,6 -44,1 -34,8 -32,2 -37,1 -37,5 -35,8 -33,2
Componenta yhteensä 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Componenta Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa 
olevien lakien ja säännösten mukaisesti. Suomen lainsäädäntö 
perustuu Euroopan Unioni 4. ja 7. direktiivin määräyksiin. Tilin-
päätös on esitetty kululajikohtaista tuloslaskelma- ja tasekaavaa 
noudattaen.

Componenta-konsernin tilinpäätösksen jäljennös on saatavissa 
Componenta-konsernin pääkonttorista Panuntie 4, 00610 
Helsinki.

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu 
tapahtumapäivän kurssiin. Valuuttariskien kattamiseksi tehdyt 
termiinisopimukset kirjataan tuloslaskelmaan samanaikaisesti 
suojatun sitoumuksen kanssa.

Ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat on muunnettu 
euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssin 
mukaan.

Muunnoista syntyneet kurssierot on kirjattu tuloslaskelmaan 
luonteensa mukaisesti joko myynnin tai ostojen oikaisueriin tai 
rahoituseriin.

Johdannaissopimukset

Korkotermiinisopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän mark-
kinahinnoilla laskettu voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten 
sulkemisesta. Korko-optiosopimusten käypä arvo arvioidaan 
yleisillä optiohinnoittelumalleilla. Koronvaihtosopimusten käypä 
arvo lasketaan arvostamalla ja diskonttaamalla tulevat kassa-
virrat tilinpäätöshetken markkinakoroilla. Valuuttatermiini- ja 
valuutanvaihtosopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän valuut-
tatermiinihinnoilla ja jaetaan valuuttakurssieron sekä korkoeron 
käypiin arvoihin.

Valuuttajohdannaisten valuuttakurssierojen negatiiviset käyvät 
arvot kirjataan tilinpäätöshetkellä tuloslaskelmaan. Suojaamis-
tarkoituksessa tehtyjen valuuttajohdannaisten positiiviset käyvät 
arvot kirjataan tuloslaskelmaan vain siinä tapauksessa, että 
suojaus on todettu tehokkaaksi myös jälkeenpäin tarkasteltuna. 
Suojattaviksi eriksi on määritelty tytäryhtiöihin tehtyjen valuutta-
määräisten omanpääoman ehtoisten sijoitusten muuntoerot sekä 
konsernin sisäisten valuuttamääräisten lainojen suojaukset.

Muiden valuuttajohdannaisten positiivisia käypiä arvoja ei kirjata 
tuloslaskelmaan,  vaan ne esitetään taseen liitetiedoissa. Liitetie-
doissa esitettävät valuuttajohdannaisten käyvät arvot sisältävät 
myös korkoerojen käyvät arvot.

Koronvaihtosopimusten ja valuuttajohdannaisten tilikauden 
aikana toteuneet ja kertyneet korkokulut tai -tuotot kirja-
taan tuloslaskelman rahoituseriin. Valuuttajohdannaisten 

valuuttakurssierot kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on lisätty hankinnan ja 
valmistuksen välilliset menot.Vaihto-omaisuuden arvostuksessa 
on käytetty alimman arvon periaatetta eli varasto on arvostettu 
hankintahintaan, jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen 
myyntihintaan sen mukaan, mikä antaa alimman varastoarvon. 
Varaston käyttö on kirjattu FIFO-periaatteen mukaan.

Pysyvät vastaavat ja poistot

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Lisäksi 
rakennuksiin sisältyy arvonkorotuksia, joista ei tehdä poistoja. 

Suunnitelman mukaiset poistot, poislukien tuotantokoneet ja 
-kalusto, on laskettu taloudellisen vaikutusajan perusteella 
alkuperäisestä hankintamenosta tasapoistoina. Tuotanto-
koneiden ja -kaluston kohdalla on käytetty 1.1.2009 alkaen 
suoriteyksiköihin perustuvaa poistomenetelmää, jossa poistojen 
määrä perustuu tuotantokoneilla ja -kalustolla aikaansaatuun 
tuotokseen. Suoriteyksiköihin perustuva menetelmä kuvaa 
tarkemmin, erityisesti kun kapasiteetin käyttöasteet muuttuvat 
nopeasti, tuotantokoneiden ja -kaluston tosiasiallista taloudellista 
kulumista tasapoistomenetelmä.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu todennäköisen käyt-
töiän perusteella alkuperäisestä hankintamenosta tasapoistoina 
seuraavasti: 
Aineettomat oikeudet 3 -10 vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot 3 -10 vuotta 
ATK-laitteet 3 - 5 vuotta 
Muut koneet ja kalusto 10 -25 vuotta 
Muut aineelliset hyödykkeet 5 -10 vuotta

Leasing

Leasing-maksut on käsitelty vuokrakuluina. Tulevaisuudessa 
erääntyvät maksuvelvoitteet on esitetty taseen liitetiedoissa 
vastuissa. 

Eläkkeet

Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa 
eläkevakuutusyhtiöissä eikä kattamattomia eläkevastuita ole. 
Eläkevakuutusmaksut on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen 
suoriteperusteisia palkkoja.

Tuloverot

Veroihin sisältyvät suoriteperusteisesti lasketut verot tilikaudelta 
sekä aikaisemmilta tilikausilta maksuun tulleet tai palautetut 
verot, jotka poikkeavat lasketuista veroista. Satunnaisiin eriin 
kohdistuvat verot sisältyvät kuitenkin satunnaisiin eriin. Tap-
pioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista.

Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.
(suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti)

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.-31.12.

Te Viite 2014 2013

LIIKEVAIHTO 1 26 944,8 23 259,6
Liiketoiminnan muut tuotot 2 1 660,6 722,7
Liiketoiminnan kulut 3 -21 766,3 -18 538,0
Poistot ja arvonalenemiset 4 -2 858,2 -458,8

LIIKEVOITTO 3 980,9 4 985,5

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5 -1 564,0 -723,1

TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 2 416,9 4 262,4

Satunnaiset erät 6 817,7 -

TULOS SATUNNAISTEN ERIEN JÄLKEEN 3 234,6 4 262,4

Välittömät verot 7 - -867,2

TILIKAUDEN TULOS 3 234,6 3 395,2

Emoyhtiön tase 31.12. 
Te Viite 2014 2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 8 18 116,5 20 442,3
Aineelliset hyödykkeet 9 1 971,8 1 402,5
Sijoitukset 10 337 471,3 322 049,5

357 559,6 343 894,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 11 1 190,7 1 114,8
Pitkäaikaiset saamiset 12 48 348,6 60 835,8
Lyhytaikaiset saamiset 12 21 137,7 17 513,6
Rahat ja pankkisaamiset 987,0 703,6

71 664,0 80 167,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ 429 223,6 424 062,2

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 13
Osakepääoma 21 891,4 21 891,4
Ylikurssirahasto 15 114,5 15 114,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 158 043,0 59 471,9
Vararahasto 5,0 5,0
Kertyneet voittovarat 42 805,7 39 410,7
Tilikauden tulos 3 234,6 3 395,2

Oma pääoma yhteensä 241 094,1 139 288,6

VIERAS PÄÄOMA 14

  Pitkäaikainen vieras pääoma 148 489,9 156 378,8
  Lyhytaikainen vieras pääoma 39 639,6 128 394,8

Vieras pääoma yhteensä 188 129,4 284 773,5

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 429 223,6 424 062,2

Emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 1.1. - 31.12.



60

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

60 Emoyhtiön tilinpäätös
Componenta vuosikertomus 201460

Emoyhtiön rahavirtalaskelma 1.1.-31.12.

Te 2014 2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto/tappio rahoituserien jälkeen 2 417 4 262
Suunnitelman mukaiset poistot 2 858 459
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 435 -598
Pysyvien vastaavien myyntivoitot -881 -
Rahoitustuotot ja -kulut 1 564 723

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 393 4 846

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -6 000 224
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -76 -
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 1 542 743

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 859 5 813

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -26 350 -30 072
Saadut osingot liiketoiminnasta - 15 989
Saadut korot liiketoiminnasta 9 649 12 558
Maksetut välittömät verot - -803

Rahavirta ennen satunnaisia eriä -14 842 3 485

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -14 842 3 485

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -797 -397
Investoinnit tytäryritysosakkeisiin -2 -8
Investoinnit muihin sijoituksiin - -8
Lainasaamisten takaisinmaksut (+) / Annetut lainat (-) -1 034 -10 080
Luovutustulot osakkuusyritysosakkeista 2 078 -

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) 245 -10 493

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 28 397 4 249
Pääomalainan takaisinmaksu -367 -628
Pääomalainan nostot - 4 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) -11 069 13 409
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) -2 081 -16 121

Maksetut osingot ja muu voitonjako - -

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 14 880 4 909

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) lisäys (+)/ vähennys (-) 283 -2 099

Rahavarat tilikauden alussa 704 2 803

Rahavarat tilikauden lopussa 987 704
Muutos tilikauden aikana 283 -2 099
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Luvut ovat tuhansissa euroissa, ellei toisin mainita.

Te 2014 2013

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1. Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi 9 947,0 7 146,8
Muut Pohjoismaat 2 112,8 2 019,9
Keski-Eurooppa 6 192,0 4 977,5
Muut maat 8 693,0 9 115,3
Yhteensä 26 944,8 23 259,6

2. Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot 622,7 653,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1 037,9 68,8
Yhteensä 1 660,6 722,7

3. Liiketoiminnan kulut
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 85,0 -

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
  Ostot tilikauden aikana -1 596,3 -
  Varastojen muutos 23,1 -
  Yhteensä -1 573,2 -

Ulkopuoliset palvelut -97,2 -

Vuokrat -1 479,8 -1 046,0
Liiketoiminnan muut kulut -10 293,7 -10 819,6
Yhteensä -11 773,5 -11 865,6

Henkilöstökulut -8 407,5 -6 672,3

Liiketoiminnan kulut yhteensä -21 766,3 -18 538,0

Tilintarkastuspalkkiot -168,4 -141,7
Muut palkkiot - -30,4
Tilintarkastajille maksetut palkkiot yhteensä -168,4 -172,1

Henkilöstökulut ja henkilöstömäärä

Palkat ja palkkiot -6 819,4 -5 372,2
Eläke- ja eläkevakuutusmaksukulut -1 288,1 -1 036,6
Muut henkilöstökulut -300,0 -263,5
Yhteensä -8 407,5 -6 672,3

Johdon palkat ja palkkiot -947,6 -955,2
Johdon luontoisedut -24,6 -28,6
Erityiset johdon eläkesitoumukset, katso konsernin liitetietojen kohta 36.
Henkilöstömäärä keskimäärin 136 99

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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Te 2014 2013

4. Poistot ja arvonalenemiset
Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot -4,5 -
Aineettomat oikeudet -9,9 -
Liikearvo -1 846,3 -
Muut pitkävaikutteiset menot -554,1 -417,0

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto -139,1 -41,8
Arvonalenemiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -304,4 -

Poistot ja arvonalenemiset yhteensä -2 858,2 -458,8

5. Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 25 942,8 22 262,2
Muilta 4 463,4 7 094,0
Yhteensä 30 406,3 29 356,1

Muut korko- ja rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -21 170,1 -20 173,5
Muille -10 800,2 -9 905,8
Yhteensä -31 970,3 -30 079,3

Arvonalenemiset pysyvien vastaavien sijoituksista - -

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 564,0 -723,1

Eriin rahoitustuotot- ja kulut sisältyy kurssivoittoja/tappioita (netto)
Saman konsernin yrityksille -2 920,6 -1 392,4
Muille 2 045,1 1 402,2
Yhteensä -875,4 9,8

6. Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Saatu konserniavustus 817,7 -
Yhteensä 817,7 -

7. Välittömät verot
Välittömät verot kuluvalta vuodelta - -803,4
Välittömät verot edellisiltä vuosilta - -63,9
Yhteensä - -867,2

Verot tuloslaskelmassa - -867,2
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Te 2014 2013

TASEEN LIITETIEDOT

Pysyvät vastaavat

8. Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot

Hankintameno 1.1. 22,5 -
Liiketoimintakaupassa siirtyneet - 22,5
Hankintameno 31.12. 22,5 22,5
Kertyneet sumu-poistot 1.1.- -17,6 -
Liiketoimintakaupassa siirtyneet kertyneet poistot - -17,6
Tilikauden poistot -4,5 -
Kertyneet poistot 31.12. -22,1 -17,6
Tasearvo 31.12. 0,4 4,9

Kehittämismenoihin on aktivoitu uusien tuotesarjojen kehitysmenoja.
Aktivoidut kehitysmenot ovat KTM:n päätöksen mukaisia, ja niiden poistoaika on 5 vuotta.

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 79,8 22,7
Siirrot erien välillä 16,7 -
Liiketoimintakaupassa siirtyneet - 57,2
Hankintameno 31.12. 96,6 79,8
Kertyneet sumu-poistot 1.1. -62,2 -18,4
Liiketoimintakaupassa siirtyneet kertyneet poistot - -39,9
Tilikauden poistot -9,9 -4,0
Kertyneet poistot 31.12. -72,1 -62,2
Tasearvo 31.12. 24,5 17,6

Liikearvo
Hankintameno 1.1. 25 031,0 -
Lisäykset - 18 462,8
Liiketoimintakaupassa siirtyneet - 6 568,2
Hankintameno 31.12. 25 031,0 25 031,0
Kertyneet sumu-poistot 1.1. -6 568,2 -
Liiketoimintakaupassa siirtyneet kertyneet poistot - -6 568,2
Tilikauden poistot -1 846,3 -
Kertyneet poistot 31.12. -8 414,5 -6 568,2
Tasearvo 31.12. 16 616,5 18 462,8

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 5 205,1 3 510,9
Lisäykset 28,1 210,6
Liiketoimintakaupassa siirtyneet - 365,9
Siirrot erien välillä 80,3 1 117,7
Hankintameno 31.12. 5 313,5 5 205,1
Kertyneet sumu-poistot 1.1. -3 320,8 -2 639,2
Liiketoimintakaupassa siirtyneet kertyneet poistot - -268,6
Tilikauden poistot -554,1 -413,0
Kertyneet poistot 31.12. -3 874,9 -3 320,8
Tasearvo 31.12. 1 438,5 1 884,3
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Te 2014 2013

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet
Hankintameno 1.1. 72,8 1 190,7
Lisäykset 44,0 177,1
Vähennykset - -388,2
Siirrot erien välillä -80,3 -906,8
Hankintameno 31.12. 36,6 72,8

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 18 116,5 20 442,3

9. Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 2 898,5 961,5
Lisäykset 5,1 9,5
Liiketoimintakaupassa siirtyneet - 1 927,5
Siirrot erien välillä 52,1 -
Hankintameno 31.12. 2 955,8 2 898,5
Kertyneet sumu-poistot 1.1. -2 332,9 -803,9
Liiketoimintakaupassa siirtyneet kertyneet poistot - -1 487,2
Tilikauden poistot -139,1 -41,8
Kertyneet poistot 31.12. -2 471,9 -2 332,9
Tasearvo 31.12. 483,8 565,7

Tuotannollisten koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12. 311,6 350,2

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 168,7 168,7
Hankintameno 31.12. 168,7 168,7
Tasearvo 31.12. 168,7 168,7

Keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 668,2 -
Lisäykset 719,9 -
Vähennykset - -
Siirrot erien välillä -68,9 -
Liiketoimintakaupassa siirtyneet - 668,2
Hankintameno 31.12. 1 319,3 668,2

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 971,8 1 402,5

10. Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä

Hankintameno 1.1. 320 063,0 316 055,3
Lisäykset 19 026,9 4 007,6
Vähennykset -976,7 -
Hankintameno 31.12. 338 113,1 320 063,0
Kertyneet arvonalennukset 1.1. -1 135,4 -1 135,4
Arvonalennukset tilikaudella -304,4 -
Kertyneet arvonalennukset 31.12. -1 439,8 -1 135,4
Tasearvo 31.12. 336 673,3 318 927,6
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Te 2014 2013

Osuudet osakkuusyrityksissä
Hankintameno 1.1. 221,1 221,1
Vähennykset -221,1 -
Hankintameno 31.12. - 221,1
Tasearvo 31.12. - 221,1

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1. 769,7 761,5
Lisäykset - 8,2
Hankintameno 31.12. 769,7 769,7
Tasearvo 31.12. 769,7 769,7

Pääomalainasijoitukset saman konsernin yrityksiin
Hankintameno 1.1. 2 100,0 2 100,0
Vähennykset -2 100,0 -
Hankintameno 31.12. - 2 100,0

Muut sijoitukset
Hankintameno 1.1. 31,2 36,2
Vähennykset -2,9 -4,9
Hankintameno 31.12. 28,4 31,2

Sijoitukset yhteensä 337 471,3 322 049,5

Vaihtuvat vastaavat

11. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 338,0 314,9
Keskeneräiset tuotteet 386,6 309,4
Valmiit tuotteet ja tavarat 466,1 490,6
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 190,7 1 114,8

12. Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 48 237,7 60 471,4
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä - 63,7
Lainasaamiset muilta 110,9 300,7
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 48 348,6 60 835,8

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 70,8 14,0
Lainasaamiset 260,3 193,8
Muut saamiset 1 379,8 1 274,4
Siirtosaamiset 1 519,9 1 447,7
Yhteensä 3 230,8 2 929,9

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 5 538,8 4 274,6
Lainasaamiset 10 298,8 8 656,5
Muut saamiset 817,7 234,8
Siirtosaamiset 1 251,6 1 417,8
Yhteensä 17 906,9 14 583,6

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 21 137,7 17 513,6
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Te 2014 2013

Siirtosaamiset
Korkosaamiset 141,0 151,9
Lainojen järjestelypalkkioiden jaksotus 1 107,7 1 068,7
Kurssivoitot 295,6 327,1
Vakuutuskorvaukset 16,6 89,2
Vuokrat 15,8 33,2
Muut 1 194,8 1 195,3
Yhteensä 2 771,6 2 865,5

13. Oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 21 891,4 21 891,4
Osakepääoma 31.12. 21 891,4 21 891,4

Osakepääoma
Yhtiön osakepääoma 31.12.2014 oli 21 891 396 euroa, ja se jakautui 97 269 224 osakkeeseen.

Ylikurssirahasto 1.1. 15 114,5 15 114,5
Ylikurssirahasto 31.12. 15 114,5 15 114,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 59 471,9 48 211,0
Lisäykset ja osakeanti 98 571,1 11 260,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 158 043,0 59 471,9

Vararahasto 1.1. 5,0 5,0
Vararahasto 31.12. 5,0 5,0

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 42 805,7 39 410,6
Tilikauden voitto / tappio 3 234,6 3 395,2
Voittovarat yhteensä 46 040,3 42 805,7

Oma pääoma yhteensä 241 094,1 139 288,5

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.
Voitto edellisiltä tilikausilta 42 805,7 39 410,6
Tilikauden tulos 3 234,6 3 395,2
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 158 043,0 59 471,9
Yhteensä 204 083,3 102 277,7

14. Vieras pääoma
Korollinen vieras pääoma 177 651,9 274 966,3
Koroton vieras pääoma 10 477,6 9 807,2

188 129,4 284 773,5

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pääomalainat 0,0 2 270,0
Hybridilainat 2 586,0 38 209,3
Joukkovelkakirjalainat 6 343,0 32 295,0
Lainat rahoituslaitoksilta 63 823,5 61 823,5
Muut pitkäaikaiset velat saman konsernin yrityksille 75 737,4 21 781,0
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä 148 489,9 156 378,8



COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

676767Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
Componenta vuosikertomus 2014 67

Te 2014 2013

Pitkäaikaiset lainat erääntyvät maksettavaksi seuraavasti
Yhden vuoden kuluessa - -
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 72 752,5 134 597,8
Yli viiden vuoden kuluttua 75 737,4 21 781,0

Pääomalainan ehdot, katso konsernin liitetietojen kohta 28.

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Pääomalainat 1 970,0 628,0
Lainat rahoituslaitoksilta 5 874,1 11 094,8
Lainat saman konsernin yrityksiltä 21 317,9 106 864,7
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma yhteensä 29 162,0 118 587,6

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
Ostovelat 2 198,9 1 212,8
Muut velat 568,0 356,5
Siirtovelat 3 386,8 6 102,0
Saadut ennakot, liiketoimintakaupassa siirtyneet 306,5 306,5
Yhteensä 6 460,1 7 977,8

Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 566,0 221,5
Siirtovelat 3 451,4 1 607,9
Yhteensä 4 017,5 1 829,4

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma yhteensä 10 477,6 9 807,2

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 39 639,6 128 394,8

Siirtovelat
Korot 4 075,7 4 715,8
Kurssitappiot 114,0 690,9
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 1 179,4 1 042,7
Eläkekulujen jaksotus 245,5 95,0
Muut 1 223,5 1 165,7
Yhteensä 6 838,2 7 710,0

Vieras pääoma yhteensä 188 129,4 284 773,5

15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Annetut pantit

Omista velvoitteista 421 971,4 416 689,9
421 971,4 416 689,9

Annetut takaukset
Konserniyritysten puolesta 10 043,4 11 214,4

10 043,4 11 214,4

Muut vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavana vuonna 668,1 718,2
Yli vuoden kuluttua 949,6 1 459,2

1 617,7 2 177,3
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Te 2014 2013

Muut vastuut konserniyritysten puolesta 1 306,2 4 950,5

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat 74 823,5 81 823,5

74 823,5 81 823,5

16. Rahoitusriskien hallinta ja johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

Nimellisarvo 102,7 700,0
Käypä arvo -0,7 4,9

Valuutanvaihtosopimukset
Nimellisarvo 54 346,0 73 552,9
Käypä arvo 406,7 -540,5

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset

Nimellisarvo 5 000,0 17 500,0
Käypä arvo -71,4 -275,0

Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset

Nimellisarvo 4 351,0 5 437,4
Käypä arvo -666,0 -1 079,8

Konsernin sisäiset valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

Nimellisarvo 7 500,0 23 300,0
Käypä arvo -114,0 208,0

 
Sopimuksen käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.

Johdannaissopimusten nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuna 
anna kuvaa riskiasemasta.

Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset ja velat

Yhtiön sellaisten tappioiden määrä, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista on 63 232 242 euroa (48 642 165 euroa). 
 Laskennallinen verosaaminen näistä tappioista on 12 646 448 euroa (9 728 433 euroa).
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014

Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta, %

1 Lehtonen Heikki 11 528 492 11,85
Oy Högfors-Trading Ab 8 010 704
Cabana Trade S.A. 3 501 988
Lehtonen Heikki 15 800

2 Etra Capital Oy 11 381 450 11,70
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 8 688 771 8,93
4 Mandatum Life Unit-Linked 7 960 979 8,18
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 952 281 7,15
6 Suomen Teollisuussijoitus Oy 6 171 916 6,35
7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 4 901 288 5,04
8 Sampo Oyj 4 615 384 4,74
9 Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto 2 400 000 2,47

10 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 2 323 119 2,39
11 Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 1 693 834 1,74
12 Tiiviste-Group Oy 1 551 456 1,60
13 Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen pienyhtiöt 1 405 030 1,44
14 LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 1 304 717 1,34
15 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 1 234 006 1,27
Hallintarekisteröidyt osakkeet 216 948 0,22
Muut osakkaat 22 939 553 23,58
Yhteensä 97 269 224 100,00

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 12,2 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.

OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKKEET

Osakkeenomistus suuruusluokittain 31.12.2014

 
Osakkeiden lukumäärä

Osakkaita,
kpl

 
%

Osakkeita,  
kpl

 
%

1 - 100 419 17,24 25 745 0,03
101 - 500 737 30,32 218 802 0,22
501 - 1 000 376 15,47 309 568 0,32
1 001 - 5 000 516 21,23 1 302 221 1,34
5 001 - 10 000 144 5,92 1 103 730 1,13
10 001 - 50 000 155 6,38 3 730 991 3,84
50 001 - 100 000 28 1,15 1 968 750 2,02
100 001 - 500 000 32 1,32 7 124 146 7,32
500 001 - 24 0,99 81 485 271 83,77
Yhteensä = liikkeellelaskettu määrä 2 431 100,00 97 269 224 100,00

Osakkeenomistuksen jakauma sektoreittain 31.12.2014

%

Kotimaiset yritykset 35,59
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 21,88
Julkisyhteisöt 21,25
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4,47
Kotitaloudet 11,10
Hallintarekisteröidyt osakkeet ja muu ulkomaalaisomistus 5,72

100,00

Osakkeenomistajat ja osakkeet
Componenta vuosikertomus 2014

Osakkeenomistajat ja osakkeet
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2014 2013

Tulos/osake (EPS), e -0,63 -0,75
Tulos/osake (EPS) laimennuksella, e -0,63 -0,75
Rahavirta/osake, e -0,40 0,09
Oma pääoma/osake, e 1,06 2,66
Osinko/osake, e 0,00 *) 0,00
Osinko/tulos, % 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00
Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) neg. neg.
Osakkeen kurssi tilikauden lopussa, e 0,72 1,63
Osakkeen keskikurssi, e 1,09 1,72
Alin kurssi, e 0,67 1,43
Ylin kurssi, e 2,15 2,12
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, Me 69,5 47,7
Pörssivaihto, 1 000 kpl 10 999 2 965
Pörssivaihto, % kokonaismäärästä 21,6 10,1
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella, 1 000 kpl 50 921 24 507
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl 97 269 29 269

*) Vuonna 2014 hallituksen esitys

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Componenta Oyj:n (CTH) osakkeen kurssikehitys vuosina 2010 - 2014, e
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Componenta vuosikertomus 2014

Componenta Oyj:n (CTH) osakkeen kuukausivaihto vuosina 2010 - 2014, kpl

Osakekohtaiset tunnusluvut

Componentan osakkeen kurssi (CTH), e

NASDAQ OMX Helsingin yleishintaindeksi
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat
Componenta vuosikertomus 2014

Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus 
(vuosineljännesten keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset velat
(vuosineljännesten keskiarvo)

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, 
laimennusvaikutuksella

= Kuten yllä,  mutta osakemäärään on lisätty optioiden oikeuttama osakemäärä, pääoma-
vaikutus markkinakoron mukaan verovaikutus vähentäen. Optio-oikeuksien laimennus-
vaikutusta 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). Vaihtovelkakirjalainasta 
kirjattu korko verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden tulokseen.   
Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä olevat osakkeet on lisätty jakajan osakemäärän. 

Rahavirta/osake, e (CEPS) = Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Osakkeen keskikurssi, e = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

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

Osinko/osake, e = Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/tulos, % = Tilikaudelta jaettu osinko x 100
Tulos (kuten tulos/osake-tunnusluvussa)

Efektiivinen osinkotuotto, % = Osinko/osake x 100
Tilikauden viimeinen pörssikurssi

Osakekannan markkina-arvo, Me = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen pörssikurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) = Tilikauden viimeinen pörssikurssi
Tulos/osake

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 osakkuusyhtiöiden tuloksesta 

Tunnuslukujen laskentakaavat
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HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallituksen voitonjakoehdotus
Componenta vuosikertomus 2014

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 204 083 287,43 euroa. Hallitus esittää  11.3.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei 
jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2015 

 Harri Suutari Olavi Huhtala Riitta Palomäki 
 hallituksen puheenjohtaja

 Matti Ruotsala Tommi Salunen Heikki Lehtonen 
   toimitusjohtaja

Halituksen voitonjakoehdotus
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Componenta Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Componenta Oyj:n kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslas-
kelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman 
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön 
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu  

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen 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 toimintakertomuk-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä 
ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että 
noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet 
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiak-
semme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai 
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko 
emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet 
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvaus-
velvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai 
yhtiöjärjestystä. 

 

 
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin 
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, 
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen 
virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan 
tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiös-
sä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi 
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei 
siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös 
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukai-
suuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellises-
ta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat 
ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2015

PricewaterhouseCoopers Oy 
KHT-yhteisö

Jan Holmberg 
KHT

Tilintarkastuskertomus
Componenta vuosikertomus 2014

Tilintarkastuskertomus
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