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KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO 
LASKI, MUTTA LIIKEVOITTO PARANI 
EDELLISVUODESTA, NÄKYMÄT 
LOPPUVUODELLE ENNALLAAN 

HEINÄ - SYYSKUU 
2013 LYHYESTI

• Konsernin kolmannen vuosi-
neljänneksen liikevaihto laski 
prosentin edellisvuodesta ja oli 
119 Me (121 Me). 

• Käyttökate ilman kertaluon-
teisia eriä parani merkittävästi 
edellis vuodesta ja oli 6,6 Me 
(-2,0 Me) ja kertaluonteisten 
erien jälkeen 6,0 Me (-2,1 Me). 

• Liikevoitto ilman kertaluontei-
sia eriä kääntyi positiiviseksi 
edellisvuodesta ja oli 2,2 Me 
(-5,5 Me) ja kertaluonteisten 
erien jälkeen 1,5 Me (-5,6 Me). 
Liikevoiton merkittävä parane-
minen edellisvuoteen verrattu-
na johtuu tehostamisohjelman 
kustannussäästöistä ja Turkin 
liiran heikkenemisestä. 

• Tulos rahoituserien jälkeen 
ilman kertaluonteisia eriä oli 
-4,4 Me (-12,4 Me) ja kertaluon-
teisten erien jälkeen  -5,2 Me 
(-12,5 Me). 

• Osakekohtainen laimentama-
ton tulos ilman kertaluonteisia 
eriä oli -0,18 e (-0,46 e) ja 
kertaluonteisten erien jälkeen 
-0,27 e (-0,46 e).

• Kolmannen vuosineljänneksen 
liiketoiminnan nettoraha-
virta oli -21,7 Me (-18,0 Me). 
 Käyttöpääoman kasvu 
kolmannen vuosineljänneksen 
aikana oli poikkeuksellisen 
suuri. Yhtiö on ryhtynyt 
toimenpiteisiin, joilla pyritään 
normalisoimaan käyttöpää-
oman tarve vuoden viimeisen 
vuosineljänneksen aikana.

TAMMI - SYYSKUU 
2013 LYHYESTI

• Konsernin tilauskanta 
katsauskauden lopussa oli 
4 % pienempi kuin edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan ja 
oli 84 Me (87 Me).

• Katsauskauden liikevaihto 
laski 9 % edellisvuodesta ja oli 
387 Me (427 Me). 

• Konsernin toiminnan tehos-
tamisohjelma on toteutunut 
odotusten mukaisesti. Ohjel-
man 25 Me:n vuotuiset säästöt 
ollaan saavuttamassa vuoden 
2014 aikana. Yhtiö laajensi 
tehostamisohjelmaansa uusilla 
kehitysprojekteilla tavoitteena 
vuotuisen kannattavuuden 
lisäparantaminen 10 Me:lla 
vuoden 2015 loppuun men-
nessä.

• Katsauskauden liikevoitto il-
man kertaluonteisia eriä parani 
edellisvuodesta ja oli 14,6 Me 
(13,6 Me). 

• Katsauskauden tulos 
rahoituserien jälkeen ilman 
kertaluonteisia eriä oli -3,7 Me 
(-8,2 Me). 

• Katsauskauden osakekohtai-
nen tulos ilman kertaluonteisia 
eriä oli -0,19 e (-0,43 e). 

• Rahavarat ja käyttämättömät 
sitovat luottolimiitit katsaus-
kauden lopussa olivat 12,2 Me 
(11,9 Me).

TOIMINNAN 
TEHOSTAMISOHJELMA 
2012 - 2014 
Componentan lokakuussa 2012 

aloittama konserninlaajuinen toi-

minnan tehostamisohjelma on 

edennyt odotusten mukaisesti ja 

tehostamisohjelman tavoite pa-

rantaa yhtiön kannattavuutta 

25 Me vuoteen 2014 mennessä ol-

laan saavuttamassa. Säästöistä 

noin 60 %:n odotetaan vaikuttavan 

jo kuluvan vuoden tulokseen. 

Toiminnan tehostamisohjelmaa 

laajennettiin syyskuun lopussa uu-

silla kehitysprojekteilla tavoitteena 

parantaa vuotuista kannattavuutta 

lisää 10 Me:lla vuoden 2015 loppuun 

mennessä. Osa uusista kehitystoi-

menpiteistä vaikuttaa jo vuoden 

2014 tulosta parantavasti.

Turkin Orhangazissa tuotta-

vuuden parantamisohjelma on 

edennyt suunnitellusti vuoden 2012 

lopussa uudistetun organisaation 

ohjauksessa. Tuotantoprosessin eri 

vaiheissa on toteutettu monia te-

hokkuutta lisääviä toimenpiteitä 

ja kokonaistuottavuus on kehitty-

nyt tavoitteiden mukaisesti. Syys-

kuussa 2013 päätettiin Orhangazin 

valuhiekkajärjestelmän ja sula-

ton prosessiparannuksista, joiden 

avulla yksikön tuottavuutta ja laa-

tua parannetaan edelleen ja tuo-

tannon raaka-ainekäyttöä tehoste-

taan. Toimenpiteissä hyödynnetään 

yhtiön parhaita käytäntöjä. 

Hollannin tuotantoyksiköiden 

rakenneuudistus ja 55 työpaikan 
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telu on edennyt suunnitelmien mu-

kaisesti ja siirrot toteutetaan pääosin 

vuoden viimeisen ja ensi vuoden 

ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Toimenpiteillä odotetaan saavutet-

tavan 3 Me:n vuotuiset kustannus-

säästöt vuoden 2014 loppuun men-

nessä. Syyskuussa 2013 päätettiin 

jatkaa sisäisiä tuotesiirtoja Främ-

mestadin konepajasta Ruotsista Or-

hangazin konepajaan Turkkiin. Sa-

malla laajennettiin tuottavuuden 

kehittämistoimenpiteitä Orhangazin 

konepajassa siirrettyjen volyymien 

kustannushyödyn varmistamiseksi. 

Pietarsaaren valimon ison Disa-

linjan toiminta päättyy suunnitel-

lusti. Toimenpiteet tuotesiirtojen 

toteuttamiseksi konsernin Turkin 

Orhangazin ja Suomen Porin va-

limoihin ovat edenneet aikatau-

lun mukaisesti ja niiden odotetaan 

parantavan konsernin liikevoit-

toa noin 3 Me vuoden 2014 loppuun 

mennessä.  Pietarsaaren vali-

mossa käynnistettiin 30.9.2013 yh-

teistoimintamenettelylain mukai-

set neuvottelut, joiden kohteena on 

Pietarsaaren valimon pienen Disa-

tuotantolinjan mahdollinen siirtä-

minen konsernin Porin valimoon ja 

sen seurauksena Pietarsaaren va-

limon sulkeminen. Suunniteltu va-

limoiden yhdistäminen parantaisi 

konsernin rautavalimoiden ja Porin 

yksikön käyttöastetta ja pie nentäisi 

Suomen yksiköiden kiinteitä kuluja. 

Yhtiön johto selvittää Pietarsaaren 

toiminnan uudelleenjärjestelyn to-

teutustapaa ja tiedottaa taloudelli-

sista vaikutuksista viimeisen vuo-

sineljänneksen aikana.

Takomoliiketoiminnan tehos-

tamisohjelman toimenpiteet kos-

kevat kaikkia kolmea Componenta 

Wirsbon takomoa. Smedjebacke-

nin takomon alasajo ja tuotesiirrot 

Arvikaan aloitettiin ensimmäisellä 

vuosineljänneksellä. Takomolii-

ketoiminnasta on vähennetty yh-

teensä 41 työpaikkaa vuoden 2013 

aikana. Toimenpiteiden odotetaan 

tuovan vuositasolla noin 2 Me:n 

kustannussäästöt. 

TAMMI - SYYSKUUN 2013 
OSAVUOSIKATSAUS

TILAUSKANTA JA 
LIIKEVAIHTO
Ko n s e r n i n  t i l au s ka nta  p i e -

neni edellisvuoden vastaavasta 

ajankohdasta 4 % ja oli 83,6 Me 

(86,7 Me). Konsernin julkistama ti-

vähennykset saatettiin loppuun jo 

2013 ensimmäisen vuosineljännek-

sen aikana. Vähennysten vuotuiset 

kustannussäästöt ovat 2,6 Me, mikä 

vastaa noin puolta koko ohjelmalle 

Hollannissa asetetuista alkuperäi-

sistä tavoitteista. Tuottavuutta on 

parannettu kaikilla tuotantolinjoilla 

ja tehostamisohjelmaa laajennet-

tiin toisella ja kolmannella vuosi-

neljänneksellä. Laajennetut tehos-

tamistoimenpiteet jatkuvat vuoden 

2014 loppuun saakka. Osa uusista 

kustannussäästöistä saadaan vuo-

den 2014 aikana ja täysimääräisesti 

vuonna 2015. 

Osana toiminnan tehostamis-

ohjelmaa Turkin Orhangazin ja Hol-

lannin Heerlenin valimoihin inves-

toidaan 5,5 Me tuotantoprosessien 

kehittämiseen sekä jätteiden ja ym-

päristöpäästöjen vähentämiseen. 

Investoinnit toteutetaan kesän 2014 

loppuun mennessä. 

Ruotsin Främmestadin konepa-

jan suurten sarjojen koneistustoi-

minnot keskitetään jatkossa Turkin 

Orhangazin konepajaan. Orhanga-

zin konepajan laajennuksen raken-

nustyöt koneasennuksineen saatiin 

päätökseen syyskuussa 2013. Suur-

ten sarjojen tuotesiirtojen suunnit-

Tuloslaskelman eroanalyysi vuosineljänneksittäin, ilman kertaluonteisia eriä:
Me Q1/13 Q1/12 Ero % Q2/13 Q2/12 Ero % Q3/13 Q3/12 Ero %

Liikevaihto 127,7 150,4 -15 % 140,3 156,4 -10 % 119,0 120,7 -1 %

Tuotannon arvo 130,4 154,3 -16 % 145,1 158,5 -8 % 117,9 119,9 -2 %

Materiaalit -53,9 -64,0 -16 % -57,0 -66,1 -14 % -49,9 -50,9 -2 %

Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -29,0 -31,8 -9 % -33,0 -35,5 -7 % -26,9 -29,3 -8 %

Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -39,3 -44,1 -11 % -41,9 -44,1 -5 % -34,4 -41,8 -18 %

Kulut yhteensä -122,2 -139,8 -13 % -132,0 -145,7 -9 % -111,3 -121,9 -9 %

Käyttökate 8,2 14,5 -44 % 13,1 12,8 3 % 6,6 -2,0 425 %
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nyksen jälkeen yhtiön pääoma-

lainaa 2009 oli katsauskauden 

lopussa jäljellä noin 0,6 Me ja pää-

omalainaa 2010 vastaavasti noin 

2,3 Me. Joukkovelkakirjalainaa 2010 

konvertoitiin 18,0 Me uuteen jouk-

kovelkakirjalainaan ja loppuosa 

maksettiin pois. Hybridilainaa 2012 

oli katsauskauden lopussa jäljellä 

noin 4,5 Me. Muiden kuin pääoma-

konversioina yhtiöön sijoitettujen 

 uusien varojen määrä oli noin 22,6 

miljoonaa euroa, joka sisälsi kah-

den suurimman osakkeenomista-

jan kesäkuussa yhtiöön tekemät 

yhteensä 4 miljoonan euron sijoi-

tukset.

Korolliset nettovelat mukaan 

lukien IFRS:n mukaiset 2,9 Me:n 

(23,4 Me:n) pääomalainojen velka-

osuudet olivat katsauskauden lo-

pussa 238 Me (235 Me). Konsernilla 

on myös 150 Me:n yritystodistus-

ohjelma, josta yhtiöllä ei kuiten-

kaan ollut velkaa katsauskauden 

lopussa. Nettovelkaantumisaste oli 

241 % (321 %). 

Konsernin omavaraisuusaste 

oli syyskuun lopussa 21,0 % (16,5 %). 

Konsernin syyskuun lopun oma 

pääoma, oman pääomanehtoiset 

lainat omaan pääomaan mukaan 

lukien, suhteessa taseen loppu-

summaan oli 21,6 % (21,7 %). 

Konsernin katsauskauden lo-

pun rahat ja pankkisaamiset sekä 

turkkilaisten pankkien käyttämät-

tömät sitovat luottolimiitit olivat yh-

teensä 12,2 Me (11,9 Me). 

Turkin rahoitusmarkkinat ovat 

kehittyneet viime vuosien aikana 

suotuisasti. Turkissa toimii huo-

mattava määrä vakavaraisia ja kas-

vavia pankkeja. Tämän johdosta 

Componenta on siirtänyt asteittain 

rahoituksen painopistettä Turkkiin 

lauskanta käsittää kahden seuraa-

van kuukauden asiakkaille vah-

vistetut tilaukset. 

Liikevaihto laski edellisvuo-

desta 9 % ja oli 387 Me (427 Me). 

Konsernin kapasiteetin käyttöaste 

katsauskaudella oli 60 % (66 %). 

Componentan liikevaihto ja-

kautui katsauskaudella asiakas-

toimialoittain seuraavasti: raskaat 

ajoneuvot 31 % (28 %), rakennus- 

ja kaivosteollisuus 19 % (24 %), ko-

neenrakennusteollisuus 17 % (19 %), 

maatalous-koneteollisuus 18 % 

(15 %) ja autoteollisuus 15 % (14 %).

TULOS
Tammi - syyskuun käyttökate il-

man kertaluonteisia eriä oli 28,0 Me 

(25,3 Me). Konsernin käyttökate 

parani edellisvuodesta pääosin to-

teutettujen tehokkuusohjelman 

kustannussäästötoimenpiteiden 

ansiosta.

Katsauskauden liikevoitto il-

man kertaluonteisia eriä oli 14,6 Me 

(13,6 Me). Liikevoitto parani edellis-

vuodesta vaikka volyymit piene-

nivät 9 %. Liikevoiton paraneminen 

johtui tuotannon tehostamisesta ja 

Turkin liiran heikkenemisestä.

Katsauskauden kertaluonteiset 

erät olivat -1,8 Me (-0,3 Me). Kerta-

luonteiset erät liittyvät meneillään 

oleviin liiketoiminnan uudelleen-

järjestelyihin, joiden kulut olivat 

yhteensä -1,1 Me ja aikaisempien 

vuosien laatuongelmatapausten 

korvauksiin, yhteensä -0,7 Me. 

Katsauskauden nettorahoitus-

kulut ilman kertaluonteisia eriä oli-

vat -18,3 Me (-21,8 Me) ja kerta-

luonteisten erien jälkeen -18,4 Me 

(-21,8 Me). Nettorahoituskulut pie-

nenivät edellisvuoden vastaavaan 

ajanjaksoon verrattuna johtuen al-

haisemmista korkokuluista ja mer-

kittävästi pienemmistä rahoituksen 

uudelleenjärjestelykuluista. 

Konsernin katsauskauden tu-

los rahoituserien jälkeen ilman ker-

taluonteisia eriä oli -3,7 Me (-8,2 Me) 

ja kertaluonteisten erien jälkeen 

-5,6 Me (-8,5 Me).

Katsauskauden osakekohtai-

nen laimentamaton tulos per osake 

ilman kertaluonteisia eriä oli -0,19 

e (-0,43 e) ja kertaluonteisten erien 

jälkeen -0,32 e (-0,44 e).

Sijoitetun pääoman tuotto kat-

sauskaudella ilman kertaluonteisia 

eriä oli 6,2 % (6,3 %) ja kertaluonteis-

ten erien jälkeen 5,5 % (6,2 %). Oman 

pääoman tuotto ilman kertaluon-

teisia eriä oli -3,9 % (-13,9 %) ja ker-

taluonteisten erien jälkeen -8,9 % 

(-14,4 %).

TASE, RAHOITUS JA 
KASSAVIRTA
Componenta vahvisti elokuussa 

tasetta ja rahoitusasemaansa to-

teuttamalla osakeannin, hybri-

dilainan ja kaksi joukkovelkakir-

jalainaa ja keräämällä yhteensä 

noin 77,3 Me. Yhtiö laski liikkeelle 

7 038 051 uutta osaketta, jotka vas-

taavat 1,60 euron merkintähinnalla 

yhteensä 11,3 Me. Hybridilainalla 

yhtiö keräsi pääomia yhteensä 

33,7 Me ja kahdella joukkovelka-

kirjalainalla yhteensä 32,3 Me. Yh-

tiön pääomalainojen 2009 ja 2010 

sekä joukkovelkakirjalainan 2010 

ja hybridilainan 2012 lainaosuuk-

sien haltijoilla oli mahdollisuus 

käyttää merkintöjen maksami-

seen lainojen pääomasta muodos-

tuvaa saatavaa yhtiöltä. 

Merkintöjen maksamisen ja 

syyskuun lopussa tapahtuneen ly-

hennysohjelman mukaisen lyhen-
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lin vaikutuksesta Componentan 

talou delliseen raportointiin annet-

tiin erillisellä tiedotteella 18.4.2013.

Valimodivisioona
Valimodivisioonan tuotantoyksi-

köt sijaitsevat Turkin Orhangazissa, 

Hollannin Heerlenissä ja Weertissä 

sekä Suomen Iisalmessa, Karkki-

lassa, Pietarsaaressa ja Porissa.

Valimodivisioonan tilauskanta 

oli katsauskauden lopussa 17 % ma-

talammalla tasolla edellisvuoteen 

verrattuna ja oli 46,7 Me (56,4 Me). 

Tilauskanta käsittää kahden seu-

raavan kuukauden asiakkaille vah-

vistetut tilaukset. Valimodivisioo-

nan tilauskanta muodostuu raskaan 

ajoneuvoteollisuuden, rakennus- ja 

kaivoskoneteollisuuden, koneenra-

kennusteollisuuden sekä maatalo-

uskoneteollisuuden tilauksista.

Valimodivisioonan katsauskau-

den liikevaihto laski edellisvuodesta 

12,5 % ja oli 256 Me (292 Me). 

Katsauskauden liikevoitto il-

man kertaluonteisia eriä oli 5,6 Me 

eli 2,2 % liikevaihdosta (1,4 Me; 0,5 %). 

Liikevoitto nousi edellisvuoteen 

verrattuna toiminnan tehostami-

sen, kustannussäästöjen ja Tur-

kin liiran heikkenemisen johdosta, 

vaikka volyymit laskivatkin 12,5 %.

Heinä-syyskuun liikevaihto oli 

74,9 Me (77,9 Me) ja liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä -1,9 Me eli -2,6 % 

liikevaihdosta (-9,0 Me; -11,6 %).

Valimodivisioonan henkilö-

määrä mukaan lukien vuokratyö-

voima oli katsauskauden lopussa 

3 % pienempi kuin edellisen vuoden 

vastaavana ajankohtana ja oli 2 920 

(3 017).

Konepajadivisioona
Konepajadivisioonan tuotantoyksi-

köt sijaitsevat Turkin Orhangazissa 

ja Ruotsin Främmestadissa. Li-

säksi Konepajadivisioonaan kuuluu 

mäntiä valmistava yksikkö Suo-

men Pietarsaaressa.

Tilauskanta oli katsauskauden 

lopussa 1 % korkeammalla tasolla 

edellisvuoden vastaavaan ajan-

kohtaan verrattuna ja oli 19,2 Me 

(18,9 Me). Tilauskanta käsittää kah-

den seuraavan kuukauden asiak-

kaille vahvistetut tilaukset. Kone-

pajadivisioonan tilauskanta kertyy 

raskaan ajoneuvoteollisuuden, ra-

kennus- ja kaivoskoneteollisuuden, 

koneenrakennus- sekä maatalous-

koneteollisuuden tilauksista.

Konepajadivisioonan katsaus-

kauden liikevaihto laski edellisvuo-

desta 7,1 % ja oli 85,3 Me (91,9 Me). 

Katsauskauden liikevoitto oli 1,8 Me 

eli 2,2 % liikevaihdosta (3,2 Me; 3,5 %). 

Heinä-syyskuun liikevaihto oli 

26,7 Me (27,1 Me) ja liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä 1,0 Me eli 3,6 % 

liikevaihdosta (1,4 Me; 5,3 %). Kone-

pajadivisioonan liikevoitto heikkeni 

edellisvuodesta pienempien volyy-

mien ja tuottavuusongelmien joh-

dosta.

Konepajadivisioonan henkilö-

määrä mukaan lukien vuokratyö-

voima oli katsauskauden lopussa 

2 % edellisen vuoden vastaavaa 

ajankohtaa pienempi ja oli 396 (406).

Alumiinidivisioona
Alumiinidivisioonan tuotantoyk-

siköt ovat Turkin Manisassa sijait-

sevat alumiinivalimo ja alumiini-

vanteita valmistava yksikkö .

Alumiinidivisioonan tilauskanta 

oli katsauskauden lopussa 14 % kor-

keammalla tasolla edellisvuoden 

vastaavaan ajankohtaan verrattuna 

ja oli 13,0 Me (11,4 Me). Tilauskanta 

käsittää kahden seuraavan kuu-

kauden asiakkaille vahvistetut tila-

samalla kun operatiivisen toimin-

nan painopiste ja kasvu ovat keskit-

tyneet sinne.

Katsauskauden liiketoimin-

nan nettorahavirta oli -12,6 Me 

(-12,4 Me). Tästä käyttöpääoman 

muutokset olivat -13,5 Me (-15,6 Me). 

Käyttöpääoman kasvu kolmannen 

vuosineljänneksen aikana oli poik-

keuksellisen suuri. Yhtiö on ryhty-

nyt toimenpiteisiin, joilla pyritään 

normalisoimaan käyttöpääoman 

tarve vuoden viimeisen vuosinel-

jänneksen aikana. 

Componenta tehostaa pää-

omien käyttöä myyntisaatavien 

myyntiohjelmilla, joiden perusteella 

osa myyntisaatavista myydään il-

man takautumisoikeutta. Myytyjen 

myyntisaatavien määrä katsaus-

kauden lopussa oli 82,1 Me (82,2 Me). 

Lisäksi pääomien käyttöä tehoste-

taan Turkissa pienillä määrillä myös 

ostovelkojen myynti ohjelmilla.

INVESTOINNIT
Katsauskauden tuotannoll is-

ten investointien määrä oli 12,4 Me 

(14,3 Me), josta rahoitusleasing-

investointien osuus oli  0,8 Me 

(0,6 Me). Investointien nettoraha-

virta oli -11,6 Me (-15,1 Me), joka si-

sältää konsernin investointien kas-

savirran aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin, myytyjen ja os-

tettujen osakkeiden sekä myyty-

jen käyttöomaisuushyödykkeiden 

kassavirran.

SEGMENTTIEN KEHITYS
Componenta muutti segmenttira-

portointimalliaan 1.1.2013 alkaen 

siten, että jatkossa raportoidaan 

maantieteellisten segmenttien 

 sijaan uusien liiketoimintadivi-

sioonien mukaisesti. Lisätietoja 

uuden segmenttiraportointimal-
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ukset. Alumiinidivisioonan tilaus-

kanta muodostuu autoteollisuuden 

ja raskaan ajoneuvoteollisuuden ti-

lauksista.

Alumiinidivisioonan katsaus-

kauden liikevaihto laski edellisvuo-

desta 3,9 % ja oli 54,3 Me (56,5 Me). 

Katsauskauden liikevoitto oli 6,8 Me 

eli 12,6 % liikevaihdosta (7,8 Me; 

13,8 %). 

Heinä-syyskuun liikevaihto oli 

18,6 Me (17,4 Me) ja liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä 2,6 Me eli 14,0 % 

liikevaihdosta (1,8 Me; 10,1 %). Alu-

miinidivisioonan liikevoitto parani 

edellisvuoden vastaavasta vuosi-

neljänneksestä kasvaneiden volyy-

mien ja Turkin liiran heikkenemisen 

johdosta.

Alumiinidivisioonan henkilö-

määrä mukaan lukien vuokratyö-

voima oli katsauskauden lopussa 

14 % suurempi kuin edellisen vuo-

den vastaavana ajankohtana 786 

(692).

Muu liiketoiminta
Muu liiketoiminta sisältää Wirs-

bon takomot Ruotsissa, myynti- 

ja logistiikkayhtiö Componenta UK 

Ltd:n Englannissa, palvelu- ja kiin-

teistöyhtiöt Suomessa, konsernin 

hallintotoiminnot ja osakkuus yhtiö 

Kumsan A.S:n Turkissa. Muun lii-

ketoiminnan liikevoitto ilman 

kertaluonteisia eriä oli katsaus-

kaudella 0,9 Me (0,3 Me) ja heinä-

syyskuussa 0,5 Me (-0,3 Me). 

HENKILÖSTÖ 
Konsernin keskimääräinen henki-

lömäärä katsauskauden aikana oli 

4 464 (4 736) mukaan lukien vuok-

ratyövoima 318 (454). Konsernin 

henkilömäärä katsauskauden lo-

pussa oli 4 561 (4 544), johon sisäl-

tyy vuokratyöntekijöiden määrä 

363 (323). Maantieteellisesti hen-

kilöstö jakautui siten, että katsaus-

kauden lopussa Turkissa oli 58 % 

(56 %), Suomessa 18 % (20 %), Hol-

lannissa 14 % (15 %) ja Ruotsissa 

10 % (9 %) henkilöstöstä.

OSAKEPÄÄOMA 
JA OSAKKEET
Componenta Oyj:n osake notee-

rataan NASDAQ OMX Helsingissä. 

Liikevaihto, Me Liikevoitto ilman  
kertaluonteisia eriä, Me

Tulos rahoituserien jälkeen 
ilman kertaluonteisia eriä, Me

Yhtiön osakkeiden yhteenlas-

kettu määrä katsauskauden lo-

pussa oli 29 269 224 osaketta. Osa-

kepääoma oli syyskuun lopussa 

21,9 Me (21,9 Me). Osakkeen kurssi 

oli syyskuun lopussa 1,67 euroa 

(2,59 euroa). Katsauskauden kes-

kikurssi oli 1,76 euroa, alin kurssi 

1,47 euroa ja ylin kurssi 2,12 euroa. 

Osakekannan markkina-arvo oli 

katsauskauden lopussa 48,9 Me 

(57,6 Me). Osakkeen suhteellinen 

vaihto katsauskaudella oli 6,7 % 

(4,4 %) osakekannasta.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Componentan liiketoiminnan mer-

kittävimpiä riskejä ovat liiketoi-

mintaympäristöön liittyvät riskit 

(kilpailutilanne- ja hintariski, hyö-

dykeriskit ja ympäristöön liitty-

vät riskit), liiketoimintaan liittyvät 

riskit (asiakas-, toimittaja-, tuot-

tavuus-, tuotanto- ja prosessiris-

kit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- 

ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja 

tietoturvariskit) sekä rahoitusris-

kit (rahoituksen saatavuuteen ja 
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likviditeettiin liittyvät riskit, va-

luutta-, korko- ja luottoriskit). 

Konsernin liiketoiminnan kan-

nalta olennaista on tiettyjen raaka-

aineiden, kuten kierrätysmetallin ja 

harkkoraudan sekä energian saa-

tavuus kilpailukykyisin hinnoin. 

Raaka-aineisiin liittyvää kustan-

nusriskiä hallinnoidaan pääsään-

töisesti hintasopimuksilla, joiden 

perusteella tuotteiden hintoja kor-

jataan raaka-aineiden hintojen 

muutoksia vastaavasti. Raaka-ai-

neiden hinnannousu voi sitoa rahaa 

käyttöpääomaan arvioitua enem-

män. 

Componentan liiketoimintaan 

liittyviä rahoitusriskejä hallitaan 

konsernin hallituksen vahvista-

man rahoituspolitiikan mukaisesti. 

Tavoitteena on suojata konsernia 

rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta 

epäsuotuisilta muutoksilta ja siten 

turvata omalta osaltaan konsernin 

tuloskehitys ja taloudellinen asema.

Valtioneuvosto julkisti 27.3.2013 

päätöksen valtiontalouden kehyk-

sistä vuosille 2014 - 2017. Kehys-

päätöksen mukaan hallitus alen-

taa yritysten yhteisöverokantaa 4,5 

prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. 

Toteutuessaan yhteisöverokannan 

alennus pienentäisi Componentan 

Suomeen liittyvien nettoverosaata-

vien arvoa ja tilikauden tulosta 2013.  

Suomeen liittyvien nettoverosaata-

vien arvonalennuksen arvioidaan 

olevan noin 4 Me 30.9.2013 tase-

asemaan perustuen. Kyseistä net-

toverosaatavien arvonalennusta ei 

ole huomioitu vuoden 2013 kolman-

nen vuosineljänneksen osavuosi-

katsauksessa, koska verokannan 

alentamista ei ole hyväksytty vielä 

eduskunnassa. 

Componentan riskit ovat muilta 

osin samat kuin mitä on kuvattu 

vuoden 2012 tilinpäätöksen liitetie-

doissa. 

KATSAUSKAUDEN 
JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Componenta julkaisi vakuude-

tonta joukkovelkakirjalainaa 2013 

koskevan esitteen 14.10.2013 ja 

haki joukkovelkakirjalainan lai-

naosuudet kaupankäynnin koh-

teeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 

pörssilistalle. Kaupankäynti laina-

osuuksilla alkoi 17.10.2013. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Componentan Raskaat ajoneuvot 

-asiakastoimialan tilauskanta oli 

katsauskauden lopussa 3 % edelli-

sen vuoden vastaavaa ajankohtaa 

matalammalla tasolla. Raskaiden 

ajoneuvojen kysynnän arvioidaan 

olevan parempi vuoden viimeisellä 

vuosineljänneksellä verrattuna 

edellisvuoden vastaavaan ajan-

kohtaan. 

Componentan Rakennus- ja 

kaivosteollisuus -asiakastoimialan 

tilauskanta oli katsauskauden lo-

pussa 13 % edellisen vuoden vas-

taavaa ajankohtaa matalammalla 

tasolla. Rakennus- ja kaivoskonei-

den kysynnän odotetaan laskevan 

hieman vuoden 2013 viimeisen nel-

jänneksen aikana asiakkaiden val-

mistautuessa vuoden lopun sei-

sokkeihin.

Componentan Koneenraken-

nus-asiakastoimialan tilauskanta 

katsauskauden lopussa oli 4 % edel-

lisen vuoden vastaavaa ajankoh-

Myynti markkina-alueittain

Turkki    58 %

Suomi   18 %

Hollanti    14 %

Ruotsi    10 %

Myynti asiakastoimialoittain

Saksa   21 %

Ruotsi   19 %

Turkki   13 %

Iso-Britannia   12 %

Suomi   9 %

Benelux   7 %

Raskaat ajoneuvot   31 %

Rakennus- ja kaivosteollisuus   19 %

Koneenrakennusteollisuus   17 %

Maatalouskoneet   18 %

Autoteollisuus   15 %

Ranska   6 %

Italia   6 %

Muut Euroopan maat   3 %

USA   3 %

Muut maat   2 %

Henkilöstö maittain

7
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taa korkeammalla tasolla. Koneen-

rakennusteollisuuden näkymien 

odotetaan paranevan loppuvuonna 

verrattuna edellisen vuoden vas-

taavaan ajankohtaan.

Componentan Maatalousko-

neet-asiakastoimialan tilauskanta 

katsauskauden lopussa oli 3 % edel-

lisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 

matalammalla tasolla. Maatalous-

koneiden kysynnän odotetaan py-

syvän vakaana loppuvuoden ajan. 

Componentan Autoteollisuus-

asiakastoimialan tilauskanta kat-

sauskauden lopussa oli 3 % edelli-

sen vuoden vastaavaa ajankohtaa 

korkeammalla tasolla. Componen-

tan toimitusten autoteollisuudelle 

odotetaan kasvavan viimeisellä 

vuosineljänneksellä verrattuna 

edelliseen vuoteen. 

COMPONENTAN NÄKYMÄT
Componentan näkymät loppuvuo-

delle 2013 perustuvat yleisiin ul-

koisiin suhdanneindikaattoreihin, 

asiakkaiden antamiin toimitusen-

nusteisiin sekä Componentan ti-

lauskertymään ja tilauskantaan.

Euroopan ja maailmantalou-

den jatkuva epävarmuus on hei-

kentänyt Componentan asiakas-

toimialojen investointikysyntää. 

Componentan tilauskanta laski 4 % 

edellisvuoden vastaavasta ajan-

kohdasta ja oli 84 Me (87 Me). 

Vuoden 2013 liikevaihdon odo-

tetaan pysyvän edellisvuoden ta-

solla ja toteutettavien rakenteel-

listen tehostamistoimien johdosta 

liikevoiton ilman kertaluonteisia 

eriä odotetaan paranevan edelli-

sestä vuodesta. 
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OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT
Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja konsernitilinpäätöksen laadintaperiaat-

teita kuin tilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta segmenttiraportointirakenteen muutosta. Lisäksi yhtiö on ot-

tanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja vuoden 2012 tilinpäätöksessä 

kuvatulla tavalla.

Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä
Me 1.1.-30.9.2013 1.1.-30.9.2012 1.7.-30.9.2013 1.7.-30.9.2012 1.1.-31.12.2012
Liikevaihto 387,0 427,5 119,0 120,7 544,8
Liiketoiminnan muut tuotot 5,0 1,3 2,9 -1,0 1,0
Liiketoiminnan kulut -364,0 -403,5 -115,2 -121,8 -519,6
Poistot ja arvonalenemiset -13,5 -11,9 -4,4 -3,5 -16,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2
Liikevoitto 14,6 13,6 2,2 -5,5 10,0
% liikevaihdosta 3,8 3,2 1,9 -4,5 1,8
Rahoitustuotot ja -kulut -18,3 -21,8 -6,7 -7,0 -27,7
Tulos rahoituserien jälkeen -3,7 -8,2 -4,4 -12,4 -17,6
% liikevaihdosta -1,0 -1,9 -3,7 -10,3 -3,2
Verot 1,3 0,8 0,7 2,7 0,1
Tilikauden tulos -2,5 -7,3 -3,8 -9,8 -17,6

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2,8 -7,9 -3,8 -9,7 -17,9
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,5 0,0 -0,1 0,3

-2,5 -7,3 -3,8 -9,8 -17,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,19 -0,43 -0,18 -0,46 -0,92

Konsernin tuloslaskelma

Me 1.1.-30.9.2013 1.1.-30.9.2012 1.7.-30.9.2013 1.7.-30.9.2012 1.1.-31.12.2012
Liikevaihto 387,0 427,5 119,0 120,7 544,8
Liiketoiminnan muut tuotot 5,1 1,5 3,1 -0,9 2,3
Liiketoiminnan kulut -365,9 -403,9 -116,1 -121,9 -525,3
Poistot ja arvonalenemiset -13,5 -11,9 -4,4 -3,5 -17,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2
Liikevoitto 12,8 13,3 1,5 -5,6 4,0
% liikevaihdosta 3,3 3,1 1,3 -4,6 0,7
Rahoitustuotot ja -kulut -18,4 -21,8 -6,7 -7,0 -29,4
Tulos rahoituserien jälkeen -5,6 -8,5 -5,2 -12,5 -25,4
% liikevaihdosta -1,4 -2,0 -4,4 -10,4 -4,7
Verot 0,0 0,9 -0,8 2,7 1,4
Tilikauden tulos -5,6 -7,6 -6,0 -9,8 -24,0

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -5,9 -8,1 -6,0 -9,7 -24,3
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,5 0,0 -0,1 0,3

-5,6 -7,6 -6,0 -9,8 -24,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,32 -0,44 -0,27 -0,46 -1,22
- laimennusvaikutuksella oikaistu, e -0,32 -0,44 -0,27 -0,46 -1,22



10

   Q3  |  1.1. - 30.9.2013   /   COMPONENTAN OSAVUOSIKATSAUS  

Konsernin laaja tuloslaskelma
Me 1.1.-30.9.2013 1.1.-30.9.2012 1.7.-30.9.2013 1.7.-30.9.2012 1.1.-31.12.2012
Tilikauden tulos -5,6 -7,6 -6,0 -9,8 -24,0

Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus - - - - 27,3
Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät

Muuntoeron muutos -0,7 5,1 -0,1 -0,1 5,8
Rahavirran suojaukset 0,2 0,1 0,5 0,7 0,3
Muut erät 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1

Tulosvaikutteiset yhteensä -0,6 5,3 0,4 0,6 6,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -1,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,7 5,3 0,3 0,4 31,9

Tilikauden laaja tulos -6,2 -2,3 -5,7 -9,4 7,8

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -6,5 -3,1 -5,6 -9,3 5,6
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,8 0,0 -0,1 2,2

-6,2 -2,3 -5,7 -9,4 7,8

Konsernin tase
Me 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Varat
Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 6,2 5,9 6,3
Liikearvo 29,1 29,1 29,1
Sijoituskiinteistöt 11,4 11,6 11,4
Aineelliset hyödykkeet 252,7 219,5 255,9
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,2 1,4 1,4
Saamiset 4,3 4,4 4,2
Muut rahoitusvarat 0,8 0,9 0,9
Laskennalliset verosaamiset 35,5 31,5 31,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 341,2 304,3 340,5
Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 77,6 71,8 65,2
Saamiset 43,4 46,6 32,3
Verosaamiset 1,8 0,4 1,8
Myytävänä olevat omaisuuserät - 10,6 -
Rahavarat 7,2 11,9 20,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä 130,0 141,3 119,8
Varat yhteensä 471,2 445,6 460,4

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma

Osakepääoma 21,9 21,9 21,9
Muu oma pääoma 69,1 44,0 52,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 90,9 65,9 74,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 7,7 7,4 8,8
Oma pääoma yhteensä 98,7 73,3 83,4
Velat

Pitkäaikaiset
Pääomalainat 2,3 19,6 19,6
Korolliset velat 117,9 105,7 182,7
Korottomat velat 0,6 1,4 1,1
Varaukset 8,8 9,7 8,3
Laskennalliset verovelat 9,6 8,9 12,0

Lyhytaikaiset
Pääomalainat 0,6 3,7 3,7
Korolliset velat 124,3 117,9 50,9
Korottomat velat 104,4 102,4 92,5
Tuloverovelat 0,7 0,2 0,2
Varaukset 3,5 2,7 5,8

Velat yhteensä 372,5 372,3 377,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 471,2 445,6 460,4
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
Me 1.1.-30.9.2013 1.1.-30.9.2012 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -5,6 -8,5 -25,4
Poistot ja arvonalenemiset 13,5 11,9 17,9
Rahoituksen tuotot ja kulut 18,4 21,8 29,4
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut -3,3 0,5 0,7
Käyttöpääoman muutokset -13,5 -15,6 -1,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9,6 10,1 21,7
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -16,8 -18,6 -26,3
Maksetut verot -5,4 -4,0 -4,0

Liiketoiminnan nettorahavirta -12,6 -12,4 -8,7
Investointien rahavirta

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,1 - -0,2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12,0 -15,3 -19,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,6 0,1 0,2
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat -0,1 -0,2 0,0
Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,2 0,2

Investointien nettorahavirta -11,6 -15,1 -19,2
Rahoituksen rahavirta

Maksetut osingot -1,1 -0,7 -0,7
Hybridilainan maksetut korot -3,3 - -
Osakeannista saadut maksut 4,2 15,1 15,1
Hybridilainan liikkeellelaskusta saadut maksut 0,1 7,9 7,9
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,5 -0,5 -0,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 16,0 -73,7 -142,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 30,3 89,0 168,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -33,0 -40,4 -41,6

Rahoituksen nettorahavirta 10,7 -3,3 5,9
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -13,4 -30,8 -22,0

Rahavarat tilikauden alussa 20,6 41,6 41,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 1,1 1,0
Rahavarat tilikauden lopussa 7,2 11,9 20,6

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-

rahasto
Muut

rahastot
Rahavirran 
suojaukset

Muunto-
erot

Kertyneet
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien

osuus 

Oma 
pääoma

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 21,9 15,0 35,2 -0,7 -41,0 3,4 33,8 7,3 41,1
Tilikauden tulos -8,1 -8,1 0,5 -7,6
Muuntoerot 4,8 4,8 0,3 5,1
Rahavirran suojaukset 0,1 0,1 0,1
Muut laajan tuloksen erät 0,1 0,1 0,1
Tilikauden laaja tulos 0,1 0,1 4,8 -8,1 -3,1 0,8 -2,3
Uusmerkintä 14,8 14,8 14,8
Hybridilainan liikkeellelasku 20,4 20,4 20,4
Osingonjako 0,0 -0,7 -0,7
Oma pääoma 30.9.2012 21,9 15,0 70,5 -0,6 -36,2 -4,7 65,9 7,4 73,3

Me
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-

rahasto
Muut

rahastot
Rahavirran 
suojaukset

Muunto-
erot

Kertyneet
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien

osuus 

Oma 
pääoma

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 21,9 15,0 94,7 -0,4 -35,6 -20,9 74,6 8,8 83,4
Tilikauden tulos -5,9 -5,9 0,3 -5,6
Muuntoerot -0,7 -0,7 0,0 -0,7
Rahavirran suojaukset 0,1 0,1 0,1
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos 0,0 0,1 -0,7 -5,9 -6,5 0,3 -6,2
Hybridilainan korko -2,5 -2,5 -2,5
Osingonjako 0,0 -1,1 -1,1
Uusmerkintä 11,0 11,0 11,0
Hybridilainan liikkeellelasku, netto 17,3 17,3 17,3
Suoraan omasta pääomasta vähennettävät erät *) -2,9 -2,9 -0,2 -3,2
Oma pääoma 30.9.2013 21,9 15,0 123,0 -0,3 -36,3 -32,3 90,9 7,7 98,7

*)  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 ovat aikoinaan rekisteröity suoraan omassa pääomassa.
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Konsernin tunnusluvut
30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012

Omavaraisuusaste, % 21,0 16,5 18,1
Oma pääoma/osake, e 3,11 2,96 3,36
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 343,7 320,3 340,4
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,2 6,3 4,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 6,2 2,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % -3,9 -13,9 -24,8
Oman pääoman tuotto, % -8,9 -14,4 -32,9
Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Me 237,8 235,1 236,4
Net gearing, pääomalaina velkana, % 241,0 320,7 283,5
Tilauskanta, Me 83,6 86,7 82,9
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me 11,7 13,6 18,6
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 12,4 14,3 19,2
Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta 3,2 3,3 3,5
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 146 4 282 4 249
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima 4 464 4 736 4 642
Henkilöstö kauden lopussa 4 198 4 221 4 104
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 4 561 4 544 4 277
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 91,5 91,5 92,0
Vastuusitoumukset, Me 527,4 538,3 529,0

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,32 -0,44 -1,22
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e -0,32 -0,44 -1,22
Rahavirta/osake, e -0,55 -0,60 -0,41

Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

Me 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno kauden alussa 571,1 481,1 481,1
Muuntoerot -1,2 12,1 10,8
Lisäykset 10,2 13,8 17,2
Hankitut liiketoiminnot - - 17,3
Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos - - 27,3
Vähennykset ja siirrot erien välillä -6,3 -4,2 17,2
Hankintameno kauden lopussa 573,8 502,9 571,1

Kertyneet poistot kauden alussa -315,1 -268,7 -268,7
Muuntoerot 0,6 -7,0 -6,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 4,9 2,7 -10,3
Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot - - -14,3
Tilikauden poistot ja arvonalenemiset -11,4 -10,3 -15,6
Kertyneet poistot kauden lopussa -321,1 -283,3 -315,1
Tasearvo kauden lopussa 252,7 219,5 255,9

Liikearvo
Hankintameno kauden alussa 29,1 28,0 28,0
Muuntoero 0,0 1,1 1,1
Tasearvo kauden lopussa 29,1 29,1 29,1
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Liikevaihto markkina-alueittain

Me 1-12/2012 1-9/2012 1-9/2013
Saksa 105,6 82,1 80,2
Ruotsi 97,1 73,9 71,7
Turkki 76,0 61,5 50,6
Iso-Britannia 55,4 43,0 44,7
Suomi 46,3 36,4 33,0
Benelux-maat 44,4 34,8 29,0
Ranska 35,5 28,2 24,2
Italia 33,1 25,7 21,7
Muu Eurooppa 19,1 15,2 12,5
Muut maat 32,2 26,7 19,6
Yhteensä 544,8 427,5 387,0

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13
Saksa 28,2 29,6 24,3 23,5 27,9 27,8 24,5
Ruotsi 25,8 28,8 19,3 23,2 22,6 27,2 21,9
Turkki 23,2 21,2 17,1 14,6 17,2 20,4 13,0
Iso-Britannia 15,3 15,6 12,1 12,4 13,8 15,3 15,6
Suomi 11,6 14,2 10,6 9,9 11,3 11,9 9,8
Benelux-maat 12,9 12,5 9,4 9,6 9,6 10,1 9,2
Ranska 10,3 10,2 7,7 7,3 7,8 9,2 7,1
Italia 8,3 8,4 9,0 7,4 6,9 7,1 7,6
Muu Eurooppa 5,4 5,6 4,2 3,9 4,2 4,6 3,6
Muut maat 9,4 10,3 7,0 5,5 6,2 6,7 6,7
Yhteensä 150,4 156,4 120,7 117,3 127,7 140,3 119,0

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä

Me 1-12/2012 1-9/2012 1-9/2013
Liikevaihto 544,8 427,5 387,0
Liikevoitto 10,0 13,6 14,6
Nettorahoituskulut *) -27,7 -21,7 -18,3
Tulos rahoituserien jälkeen -17,6 -8,2 -3,7

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Liikevoitto, Me 1-12/2012 1-9/2012 1-9/2013
Valimodivisioona -2,9 1,4 5,6
Konepajadivisioona 2,3 3,2 1,8
Alumiinidivisioona 9,2 7,8 6,8
Muu liiketoiminta 0,3 0,3 0,9
Sisäiset erät 1,1 0,8 -0,6
Componenta yhteensä 10,0 13,6 14,6

Konsernin kehitys
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Konsernin kehitys

Me 1-12/2012 1-9/2012 1-9/2013
Liikevaihto 544,8 427,5 387,0
Liikevoitto 4,0 13,3 12,8
Nettorahoituskulut *) -29,4 -21,8 -18,4
Tulos rahoituserien jälkeen -25,4 -8,5 -5,6

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto, Me 1-12/2012 1-9/2012 1-9/2013
Valimodivisioona 367,2 292,5 255,8
Konepajadivisioona 117,1 91,9 85,3
Alumiinidivisioona 73,4 56,5 54,3
Muu liiketoiminta 144,7 110,6 108,0
Sisäiset erät -157,6 -124,0 -116,5
Componenta yhteensä 544,8 427,5 387,0

Liikevoitto, Me 1-12/2012 1-9/2012 1-9/2013
Valimodivisioona -2,9 1,4 5,6
Konepajadivisioona 2,3 3,2 1,8
Alumiinidivisioona 9,2 7,8 6,8
Muu liiketoiminta 0,3 0,3 0,9
Kertaluonteiset erät -6,0 -0,3 -1,8*)
Sisäiset erät 1,1 0,8 -0,6
Componenta yhteensä 4,0 13,3 12,8

*)   Kertaluonteiset erät vuonna 2013 liittyvät Turkissa sijaitsevaan Orhangazin valimoon -0,2 Me, Wirsbossa tehtyihin rakennejärjestelyihin ja 
sopeutustoimenpiteisiin -0,5 Me, Hollannissa maksettuihin oikeudenkäyntien vahingonkorvauksiin -0,7 Me sekä Pietarsaaren valimon isomman 
tuotantolinjan lakkauttamiseen -0,3 Me. Muut kertaluonteiset erät olivat -0,1 Me.

Tilauskanta, Me 12/2012 9/2012 9/2013
Valimodivisioona 55,6 56,4 46,7
Konepajadivisioona 18,7 18,9 19,2
Alumiinidivisioona 12,1 11,4 13,0
Muu liiketoiminta 17,8 18,9 20,3
Sisäiset erät -21,4 -19,0 -15,4
Componenta yhteensä 82,9 86,7 83,6

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä

Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13
Liikevaihto 150,4 156,4 120,7 117,3 127,7 140,3 119,0
Liikevoitto 10,2 8,9 -5,5 -3,5 3,8 8,5 2,2
Nettorahoituskulut *) -7,4 -7,4 -7,0 -5,9 -6,0 -5,7 -6,7
Tulos rahoituserien jälkeen 2,8 1,4 -12,4 -9,5 -2,2 2,9 -4,4
*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä

Liikevoitto, Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13
Valimodivisioona 5,6 4,9 -9,0 -4,3 2,6 5,0 -1,9
Konepajadivisioona 1,0 0,8 1,4 -0,8 0,0 0,9 1,0
Alumiinidivisioona 3,4 2,6 1,8 1,4 2,0 2,3 2,6
Muu liiketoiminta 0,2 0,4 -0,3 0,0 -0,4 0,8 0,5
Sisäiset erät 0,0 0,1 0,6 0,2 -0,3 -0,3 0,0
Componenta yhteensä 10,2 8,9 -5,5 -3,5 3,8 8,5 2,2
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Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain

Liikevaihto, Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13
Valimodivisioona 106,3 108,3 77,9 74,7 85,0 95,9 74,9
Konepajadivisioona 32,2 32,6 27,1 25,2 27,7 30,9 26,7
Alumiinidivisioona 19,8 19,3 17,4 16,9 17,1 18,7 18,6
Muu liiketoiminta 37,5 40,3 32,8 34,1 35,5 38,9 33,5
Sisäiset erät -45,4 -44,1 -34,5 -33,6 -37,6 -44,1 -34,8
Componenta yhteensä 150,4 156,4 120,7 117,3 127,7 140,3 119,0

Tilauskanta kauden lopussa, Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13*) Q2/13 Q3/13
Valimodivisioona 68,9 59,7 56,4 55,6 58,7 54,6 46,7
Konepajadivisioona 20,1 22,0 18,9 18,7 20,4 24,3 19,2
Alumiinidivisioona 14,3 13,2 11,4 12,1 12,4 14,1 13,0
Muu liiketoiminta 22,7 21,0 18,9 17,8 21,6 25,6 20,3
Sisäiset erät -20,1 -16,1 -19,0 -21,4 -24,1 -24,0 -15,4
Componenta yhteensä 105,9 99,9 86,7 82,9 89,1 94,7 83,6

*) Tilauskanta 2.4.2013

Liikevoitto, Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13
Valimodivisioona 5,6 4,9 -9,0 -4,3 2,6 5,0 -1,9
Konepajadivisioona 1,0 0,8 1,4 -0,8 0,0 0,9 1,0
Alumiinidivisioona 3,4 2,6 1,8 1,4 2,0 2,3 2,6
Muu liiketoiminta 0,2 0,4 -0,3 0,0 -0,4 0,8 0,5
Kertaluonteiset erät -0,1 -0,2 -0,1 -5,7 -0,5*) -0,6*) -0,7*)
Sisäiset erät 0,0 0,1 0,6 0,2 -0,3 -0,3 0,0
Componenta yhteensä 10,1 8,7 -5,6 -9,2 3,3 8,0 1,5

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2013 liittyvät Turkissa sijaitsevaan Orhangazin valimoon -0,2 Me, Wirsbossa tehtyihin rakennejärjestelyihin ja 
sopeutustoimenpiteisiin -0,5 Me, Hollannissa maksettuihin oikeudenkäyntien vahingonkorvauksiin -0,7 Me sekä Pietarsaaren valimon isomman 
tuotantolinjan lakkauttamiseen -0,3 Me. Muut kertaluonteiset erät olivat -0,1 Me.

Liiketoimintasegmentit

Me 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Valimodivisioona

Varat 235,8 212,7 219,1
Velat 68,3 72,3 54,7
Investoinnit sis. rahoitusleasing 4,1 6,6 8,0
Poistot ja arvonalenemiset 6,7 6,9 10,2

Konepajadivisioona
Varat 63,3 58,4 54,3
Velat 27,3 28,0 21,7
Investoinnit sis. rahoitusleasing 3,6 3,3 5,0
Poistot ja arvonalenemiset 2,1 2,0 3,9

Alumiinidivisioona
Varat 72,9 66,2 70,0
Velat 17,0 16,7 17,0
Investoinnit sis. rahoitusleasing 1,5 2,9 3,5
Poistot ja arvonalenemiset 1,8 0,4 1,3

Muu liiketoiminta
Varat 85,8 84,2 85,9
Velat 42,4 38,8 44,0
Investoinnit sis. rahoitusleasing 3,3 1,4 2,2
Poistot ja arvonalenemiset 3,0 2,8 2,6

Konsernin kehitys neljännesvuosittain

Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13
Liikevaihto 150,4 156,4 120,7 117,3 127,7 140,3 119,0
Liikevoitto 10,1 8,7 -5,6 -9,2 3,3 8,0 1,5
Nettorahoituskulut *) -7,4 -7,4 -7,0 -7,7 -6,0 -5,7 -6,7
Tulos rahoituserien jälkeen 2,7 1,3 -12,5 -16,9 -2,7 2,3 -5,2

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille
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Johdannaissopimusten käyvät arvot
30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012

Me

Käypä 
arvo, 

positiivinen

Käypä 
arvo, 

negatiivinen

Käypä 
arvo, 

netto

Käypä 
arvo, 

netto

Käypä 
arvo, 

netto
Valuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinisopimukset 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
Valuutanvaihtosopimukset 0,1 -1,8 -1,7 -0,3 -0,4
Valuuttaoptiot - - - 0,0 0,0

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 0,0 -0,4 -0,4 -1,3 -1,0

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset 0,0 -0,5 -0,5 -1,2 -0,9

Yhteensä 0,1 -2,6 -2,5 -2,9 -2,3

Johdannaissopimusten nimellisarvot
30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012

Me
Nimellis-

arvo
Nimellis-

arvo
Nimellis-

arvo
Valuuttajohdannaiset *)

Valuuttatermiinisopimukset 1,4 9,6 11,1
Valuutanvaihtosopimukset 97,5 84,1 89,0
Valuuttaoptiot - 3,0 2,9

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 12,5 35,0 35,0
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 5,0 17,5 17,5

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 0,8 1,2 3,1
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 5,2 8,8 4,2

Yhteensä 122,4 159,2 162,8

*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi.
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Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q3/2013

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3
Valuuttajohdannaiset (OTC) - -1,7 -
Korkojohdannaiset (OTC) - -0,4 -
Hyödykejohdannaiset -0,5 - -
Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,9

Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q4/2012
Me TASO 1 TASO 2 TASO 3
Valuuttajohdannaiset (OTC) - -0,4 -
Korkojohdannaiset (OTC) - -1,0 -
Hyödykejohdannaiset -0,9 - -
Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,9

Tilikaudella ei ole siirretty rahoitusvaroja tai -velkoja tasojen välillä.

Korkotermiinisopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla laskettu voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten sulkemisesta. Korko- 
ja valuuttaoptiosopimusten käypä arvo arvioidaan yleisillä optiohinnoittelumalleilla. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan arvostamalla ja 
diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöshetken markkinakoroilla. Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän 
valuuttatermiinihinnoilla. Sähköjohdannaisten käypä arvo on se laskennallinen voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten sulkemisesta tilinpäätöspäi-
vän markkinahinnoilla.

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 sähkötermii-
nit, 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 määrittäminen edellyt-
tää merkittävissä määrin harkintaa.
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Tunnuslukujen laskentakaavat

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

Rahavirta/osake, e  
(CEPS) =

Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

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

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

Nettovelkaantumisaste 
(net gearing), % =

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

 
*)   Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuotto-%:n tulos on laskettu keskimääräisenä vuotuisena tuottona  

(annualisoituna)

Vastuusitoumukset 

Me 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Kiinteistökiinnitykset

   Omista velvoitteista 11,7 10,3 11,8
Yrityskiinnitykset

   Omista velvoitteista 103,6 100,0 103,7
Pantit

   Omista velvoitteista 405,1 419,1 404,4

Muut vuokrasopimukset 6,1 4,0 3,8

Muut vastuut 0,9 4,9 5,5
Yhteensä 527,4 538,3 529,0

Euron vaihtokurssit
Päätöskurssi Keskikurssi

Yksi euro on 30.9.2013 31.12.2012 30.9.2013 31.12.2012
SEK 8,6575 8,5820 8,5825 8,7041
USD 1,3505 1,3194 1,3171 1,2848
GBP 0,8361 0,8161 0,8521 0,8109
TRY (Turkin keskuspankki) 2,7484 2,3517 2,4531 2,3058
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Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2013

Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta, %
 1 Lehtonen Heikki 7 528 492 25,72

Oy Högfors-Trading Ab 4 010 704
Cabana Trade S.A. 3 501 988
Lehtonen Heikki 15 800

 2 Etra Capital Oy 6 7 5 1 450 23,07
 3 Suomen Teollisuussijoitus Oy 2 666 662 9 ,1 1
 4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 385 21 8 8 ,1 5
 5 Mandatum Life 1 0 1 0 000 3,45
 6 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 530 000 1 ,8 1
 7 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 4 1 1  5 74 1 ,4 1
 8 Bergholm Heikki 375 0 1 6 1,28
 9 Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 332 000 1 ,1 3
1 0 Laakkonen Mikko 320 000 1,09
Hallintarekisteröidyt osakkeet 273 579 0,93
Muut osakkaat 6 685 233 22,84
Yhteensä 29 269 224 100,00

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 26,8 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. 

Helsinki 21.10.2013

COMPONENTA OYJ

Hallitus
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