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COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2015

Tammi - joulukuu 2016 lyhyesti 
• Componenta haki 1.9.2016 emoyhtiönsä Componenta Oyj:n ja tytäryh-

tiönsä Suomessa ja Ruotsissa yrityssaneeraukseen sekä Hollannin 
tytäryhtiönsä konkurssiin. Turkin tytäryhtiö jatkoi toimintaansa ilman 
viranomaismenettelyä. 

• Yhtiö uskoo, että saneerausohjelmien hyväksyminen ja toteuttaminen 
Suomessa ja Ruotsissa mahdollistavat liiketoiminnan tervehdyttämi-
sen ja kehittämisen tulevaisuudessa. 

• Konkurssimenettelyn takia yhtiö katsoo menettäneensä määräys-
vallan Hollannin alakonsernissa ja siitä syystä sen yhdistely konser-
nitilinpäätökseen on lopetettu vuoden 2016 kolmannella vuosinel-
jänneksellä ja sen toiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. 
Componenta Oyj:n saneerausmenettelyiden sekä annetun osakepan-
tin johdosta yhtiö katsoo menettäneensä määräysvallan Turkin ala-
konsernissa ja siitä syystä sen yhdistely konsernitilinpäätökseen on 
lopetettu 31.12.2016 ja sen toiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toimin-
noiksi Componentan konsernitilinpäätöksessä 31.12.2016. Vertailuluvut 
on oikaistu näiden mukaisesti.

• Konsernin nykyiset jatkuvat liiketoiminnot ovat Suomessa sijaitsevat 
valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa sekä Ruotsissa sijaitsevat 
konepaja Främmestadissa ja takomot Wirsbossa ja Arvikassa.

• Nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailu kelpoinen 
liikevaihto laski 6 % ja oli 166,8 Me (177,9 Me).

• Jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella laski 12,6 % edellis-
vuodesta ja oli 183,6 Me (210,1 Me).

• Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate jäi edellisvuodesta ja oli 
3,1 Me (8,3 Me). Käyttökate sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät oli -16,1 Me (3,9 Me).

• Katsauskaudella jatkuvien toimintojen kannattavuutta heiken sivät 
edellisvuotta alhaisemmat tuotantovolyymit, valuuttakurssimuutok-
set sekä saneerausmenettelyihin hakeutumisen ja kireän likviditeetin 
aiheuttamat tuotantokatkokset. Valuuttakurssierojen vaikutus käyt-
tökatteeseen oli -2,3 Me (0,8 Me). 

• Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto jäi edellisvuodesta ja oli 
-5,8 Me (0,4 Me). Jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevoitto,  
sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli -46,0 Me 
(-18,5 Me). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia alaskirjauksia ja arvon-
alentumisia kirjattiin noin -30 Me.  

Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja 
liikevoitto laskivat. Saneerausmenettelyiden 
etenemisen Suomessa ja Ruotsissa  
uskotaan mahdollistavan liiketoiminnan  
tervehdyttämisen ja kehittämisen 
tulevaisuudessa.

• Jatkuvien toimintojen oikaistu tulos rahoituserien jälkeen oli 
-17,0 Me (-16,2 Me) ja jatkuvien toimintojen tulos rahoituserien 
jälkeen, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli -16,5 Me 
(-35,1 Me).

• Konsernin katsauskauden tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut 
toiminnot oli -215,5 Me (-82,7 Me) ja osakekohtainen laimentamaton 
tulos oli -1,64 e (-0,86 e).

• Jatkuvien toimintojen tilauskanta tammikuun alussa oli 2,0 % edel-
lisvuotta matalampi ja oli 30,8 Me (31,4 Me). Vuoden 2017 jatkuvia toi-
mintoja vastaava vertailukelpoinen tilauskanta vuoden 2015 lopussa 
oli noin 29 Me ja vertailukelpoinen tilauskanta kasvoi noin 6 %. 

• Componenta odottaa saneerausohjelmien etenevän suotuisasti ja 
vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan olevan 
150–170 Me. Käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 
eriä odotetaan olevan 5–10 Me.

Loka - joulukuu 2016 lyhyesti, jatkuvat toiminnot 
• Nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailu-

kelpoinen liikevaihto laski 2 % ja oli 43,4 Me (44,5 Me).
• Liikevaihto laski 16,0 % edellisvuodesta ja oli 44,2 Me (52,7 Me). 
• Oikaistu käyttökate parani edellisvuodesta ja oli 1,1 Me (-0,3 Me). 

Käyttökate sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikut tavat erät oli 
-10,1 Me (-3,0 Me).

• Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli -0,5 Me (0,8 Me). 
• Oikaistu liikevoitto oli -0,8 Me (-2,2 Me) ja jatkuvien toimintojen 

liikevoitto, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli 
-28,8 Me (-19,4 Me). 

• Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen oli -2,8 Me (-7,4 Me) ja tulos 
rahoituserien jälkeen, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät, oli -33,5 Me (-24,6 Me).

• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät loka-joulukuun tuloksessa 
rahoituserien jälkeen olivat yhteensä -30,7 Me (-17,2 Me). Viimeisen 
vuosineljänneksellä kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 
alaskirjauksia ja arvonmuutoksia yhteensä noin 25 Me.

• Loka-joulukuun tulos, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli 
-194,9 Me (-73,6 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli 
-1,15 e (-0,76 e).
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Componentan tulosohjeistus 2017 
Yhtiön taloudellisen tilanteen, käynnissä olevien saneerausmenettelyjen ja käynnissä olevan rakennemuutoksen johdosta 
tulosohjeistuksen antaminen on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Sen vuoksi Componenta ei ole antanut ennustetta 
tuloskehityksestä näkymiä kommentoidessaan vuoden 2016 aikana. Saneerausmenettelyiden etenemisen ja jatkuvien toimintojen 
vakiintuneemman maksuvalmiuden johdosta Componenta aloittaa uudelleen tulosennusteiden antamisen.

Suurin osa jatkuvien toimintojen liikevaihdosta koostuu raskaiden ajoneuvojen ja koneenrakennuksen osien valmistuksesta. 
Näissä segmenteissä Euroopan markkina näyttää tilikauden osalta vakaalta. Componenta on kyennyt oleellisesti pienentämään 
vertailukelpoisia kiinteitä kustannuksia ja parantamaan työn tuottavuutta jatkuvissa liiketoiminnoissa. 

 Componenta odottaa saneerausohjelmien etenevän suotuisasti ja vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan olevan 
150–170 Me. Käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 5–10 Me. Componentan nykyisiä vuoden 
2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 167 Me. 

Osingonjakoehdotus 
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat negatiiviset -138,9 Me (58,1 Me) ja täten osinkoa ei ole mahdollista jakaa. 
Tämän lisäksi laki yrityksen saneerauksesta kieltää saneerausmenettelyn aikaisen voitonjaon omistajille.

”Componenta-konsernin tulos vuonna 2016 oli erittäin heikko 
johtuen pääsääntöisesti koko alkuvuoden jatkuneesta kireästä 
likviditeetistä, mikä lopulta johti syyskuussa yrityssaneeraukseen 
hakeutumiseen Suomessa ja Ruotsissa sekä Hollannin tytär-
yhtiön konkurssiin. 

Jo aiemmin alkaneet maksuvaikeudet vaikeuttivat niin tuotannol-
lista toimintaa kuin asiakastoimituksia ja uusia tilauksia yrityssa-
neeraukseen hakeutumiseen saakka. Yrityssaneerausmenette-
lyjen eteneminen loppuvuodesta ei vielä elvyttänyt uusmyyntiä, 
vaikkakin jo aiemmin Suomessa ja Ruotsissa pääasiakkaiden 
kanssa sovittu käyttöpääomatarpeen kattava rahoitus osaltaan 
vakauttikin merkittävästi Componentan tuotantoa ja toimituksia 
sekä turvasi maksuvalmiuden viimeisen neljänneksen aikana. 

Componentassa on läpi vuoden toteutettu liiketoiminnan 
strategista tarkastelua ja sen myötä ydinliiketoimintaan keskitty-
miseen tähtääviä yritysjärjestelyjä. Useat järjestelyt, suurimpina 
Iisalmessa sijaitsevan Suomivalimon ja Pietarsaaressa sijaitsevan 
Pistons-tuotantoyksikön myynnit, saatiin toteutettua asetettujen 
aikataulutavoitteiden mukaisesti. Näiden divestointien tuotot 
jäivät kuitenkin vaatimattomiksi. Loppuvuodesta ilmoitettu Tur-
kissa olevien valimo- ja konepajatoimintojen myynti on edelleen 
kesken. Ruotsissa olevien takomotoimintojen myyntiprosessin 
kuluessa ei löydetty Componentan ja asiakkaiden kannalta hy-
väksyttävää ratkaisua ja Wirsbo-konsernin saneerauspäätöksen 
ja asiakkaiden vahvan sitoutumisen vuoksi pyrimmekin pitämään 
ne osana Componenta-konsernia.

Turkin tytäryhtiön myyntiä ovat valmistelleet paikalliset 
päälainoittajat, ns. klubilainapankit. Käytännössä pankit ovat 
toimineet osakkeiden realisoimiseksi ilman omistajan kanssa 
käytävää normaalia keskustelua. Olemmekin katsoneet, että 
omistajan määräysvalta Turkin tytäryhtiöön on menetetty, eikä 
Turkin yhtiötä konsolidoida konsernitaseeseen tilikauden 2016 
tilinpäätöksessä.

Yrityssaneerausmenettelyiden menestyksekäs loppuunsaatta-
minen on edellytys tulevaisuuden rakentamiselle. Vuoden lopussa 
paikalliset käräjäoikeudet hyväksyivät Componenta Wirsbo AB:n 
ja Componenta Arvika AB:n saneerausehdotukset. Componenta 
Främmestad AB:n saneerausehdotuksen laatimiseen saatiin 
toistamiseen kolme kuukautta lisäaikaa kesäkuun alkuun saak-
ka. Edellytyksenä toteuttamiskykyiselle saneerausehdotukselle 
nähdään, että Componenta Främmestad AB ja Componenta 
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. sopivat pidemmästä maksu-
ajasta Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n saatavaa 
koskien. Suomessa Componenta Oyj:n ja Componenta Finland 
Oy:n saneerausohjelmaehdotukset on jätetty paikalliselle käräjä-
oikeudelle 30.3.2017.

Componenta-konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset 2016 on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Saneerausmenette-
lyiden onnistumiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen 
epävarmuutta.”

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta ja sen jälkeisiä tapahtumia
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Avainluvut
Q4 2016 Q4 2015 Muutos 2016 2015 Muutos

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 30,8 31,4 -2 % 129,0 134,7 -4 %
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 44,2 52,7 -16 % 183,6 210,1 -13 %
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me 1,1 -0,3 n/m 3,1 8,3 -63 %
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot, Me -0,8 -2,2 +63 % -5,8 0,4 n/m
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot, % -1,8 -4,2 +56 % -3,2 0,2 n/m
Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me -2,8 -7,4 +62 % -17,0 -16,2 -5 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloksessa 
rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me -30,7 -17,2 -78 % 0,5 -19,0 n/m
Verot, jatkuvat toiminnot, Me -5,4 -26,7 -79 % -7,2 -27,1 -73 %
Tulos, Me -194,9 -73,6 -161 % -215,5 -82,7 -165 %
Osakekohtainen tulos, e -1,15 -0,76 -51 % -1,64 -0,86 -90 %
Net gearing, % n/a 1273 n/a n/m 1273 n/m
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 10 % -7 % n/m -0,2 2,3 n/m
Oikaistu oman pääoman tuotto, % n/a -68 % n/a n/m -20,4 n/m

Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima,  
konserni (2016 ml. Turkki) 3 350 4 269 -21 % 3 350 4 269 -21 %
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima,  
jatkuvat toiminnot 878 1 080 -19 % 878   1 080 -19 %

Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2016:

Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto 
laskivat. Saneerausmenettelyiden 
etenemisen Suomessa ja Ruotsissa uskotaan 
mahdollistavan liiketoiminnan tervehdyttämisen 
ja kehittämisen tulevaisuudessa.
Yhteenveto vuoden keskeisistä 
tapahtumista ja saneerausmenettelyt

Vuosi 2016 oli Componentalle erittäin haasteellinen. Componentan 
jatkuvien toimintojen tilauskanta vuoden 2017 alussa oli 2,0 % 
pienempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin jatkuvien toimintojen 
tilikauden liikevaihto laski 12,6 % ja oli 183,6 Me (210,1 Me). Myös 
käyttökate ja liikevoitto jäivät edellisvuotta pienemmiksi.

Componenta-konsernin likviditeettitilanne säilyi kireänä 
koko alkuvuoden ja muodostui kriittiseksi elokuussa heikon 
liikevaihdon ja kannattavuuden arvioitua negatiivisemman 
kehityksen vuoksi. Yhtiö ei kyennyt neuvottelemaan tilanteen 
vaatimaa lisärahoitusta, eikä tehtaita kyetty pitämään käynnissä 
puuttuvien tuotantopanosten takia.

Lisärahoituksen puuttumisen seurauksena Componenta haki 
1.9.2016 emoyhtiön eli Componenta Oyj:n sekä sen seuraavien 
tytäryhtiöiden Componenta Finland Oy:n Suomessa sekä 
Componenta Främmestad AB:n, Componenta Wirsbo AB:n ja 
Componenta Arvika AB:n Ruotsissa asettamista yrityssanee-
raukseen. Samassa yhteydessä Hollannin tytäryhtiö Componenta 
B.V. haettiin konkurssiin. Componenta Dökümcülük Ticaret ve 
Sanayi A.S. Turkissa (Turkin tytäryhtiö/Turkin alakonserni) jatkoi 
toimintaansa ilman viranomaismenettelyjä.

Ruotsin tytäryhtiöiden hakemukset hyväksyttiin ja saneeraus-
menettelyt alkoivat 1.9.2016 (Componenta Främmestad AB ja 
Componenta Wirsbo AB) ja 2.9.2016 (Componenta Arvika AB). 
Hollannin tytäryhtiö Componenta B.V. asetettiin konkurssiin 
2.9.2016. Suomessa Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä 
Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneeraus-
menettelyn aloittamisesta 30.9.2016. 
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Saneeraushakemusten jättämisen jälkeen Componenta sopi 
Suomessa ja Ruotsissa pääasiakkaiden kanssa käyttöpääomatar-
peen kattavasta ennakkomaksuihin perustuvasta rahoituksesta. 

Vuoden 2016 aikana Componentassa toteutettiin liiketoiminta-
rakenteen strategista tarkastelua, joka sisälsi tuotantolaitosten 
sulkemisia tai myyntejä ja muita kannattavuuden parantamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä.

Osana strategista tarkastelua Componentan johtamisjärjestelmä 
uudistettiin maaliskuun alussa. Uudessa järjestelmässä luovuttiin 
aikaisemmasta divisioonarakenteesta ja liiketoiminta jaettiin 
viiteen liiketoiminta-alueeseen: Suomen liiketoiminta, Ruotsin 
liiketoiminta, Hollannin liiketoiminta, Turkin rautaliiketoiminta ja 
Turkin alumiiniliiketoiminta. Liiketoiminta-alueet muodostuvat 
liiketoimintayksiköistä eli paikallisista valimoista, konepajoista ja 
takomoista.

Ennen Hollannin tytäryhtiön konkurssia, Componenta suunnitteli 
Heerlenin valimon tuotannon siirtämistä soveltuvin osin Weertin 
valimoon. Samalla kaikki Componentan toiminnot Hollannissa 
oli tarkoitus keskittää Weertin liiketoimintayksikköön ja 
Heerlenin tuotantolaitos oli tarkoitus sulkea vuoden 2017 loppuun 
mennessä. 

Componentan Ruotsin liiketoiminta-alue jaettiin kahteen 
erilliseen liiketoimintaan elokuussa, Främmestadin konepajaliike-
toimintaan ja Wirsbon takomoliiketoimintaan. 

Johtamisjärjestelmän maaliskuussa toteutetulla uudistuksella 
tavoiteltiin merkittäviä kustannussäästöjä ja kiinteitä kustan-
nuksia karsittiin useilla toimenpiteillä. Konsernitason myynti-, 
suunnittelu-, laatu- ja asiakaspalvelutoiminnot liitettiin osaksi 
liiketoimintayksiköitä. Toimenpiteillä pyrittiin liiketoimintayk-
siköiden ydinosaamisen kehittämiseen sekä asiakaspalvelun ja 
laadun oleelliseen parantamiseen. Suomessa henkilöstön osallis-
tumista johtamiseen on edistetty nimittämällä pääluottamusmies 
kunkin liiketoimintayksikön johtoryhmän jäseneksi.

Tuotantolaitosten myyntien tarkoituksena oli ydinliiketoimintaan 
keskittyminen. Componenta Oyj:n tytäryhtiö Karkkilan Lääkä-
rikeskus Oy myi helmikuussa konsernin ydinliiketoimintaan 
kuulumattoman lääkärikeskus- ja työterveyspalveluliiketoi-
mintansa Mehiläinen Oy:lle. Iisalmessa sijaitsevan Suomivalimon 
valimoliiketoiminta myytiin kesäkuussa Antti Lehtosen, Olli 
Karhusen sekä Suomivalimon toimivan johdon perustamalle 
yhtiölle. Iisalmen valimokiinteistö myytiin Iisalmen Teollisuuskylä 
Oy:lle. Componentan mäntäliiketoiminta myytiin elokuussa 
Koncentra Pistons Oy:lle.

Ydinliiketoimintaan kuulumattomien osiensa lisäksi Componenta 
tiedotti lokakuussa suunnittelevansa omistamiensa Componenta 
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n osakkeiden ja Ruotsissa 
sijaitsevien takomotoimintojensa eli Componenta Wirsbo 

AB:n ja Componenta Arvika AB:n myymistä. Ruotsissa olevien 
takomotoimintojen myyntiprosessin kuluessa ei löydetty 
Componentan ja asiakkaiden kannalta hyväksyttävää ratkaisua. 
Sen sijaan Wirsbo-konsernin saneerauspäätöksen ja asiakkaiden 
vahvan sitoutumisen vuoksi ne pyritään pitämään osana 
Componenta-konsernia.

Joulukuun 2015 alussa alkaneet neuvottelut rahoitusasemaa ja 
tasetta vahvistavasta rahoitusratkaisusta jatkuivat alkuvuoden 
ajan. Toukokuussa Componenta Oyj laski liikkeeseen 40 Me:n 
vaihdettavan pääomalainan sekä maksoi pois yhtiön vakuu-
delliset pankkilainat ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 
yhteensä noin 72 Me. 

Turkkilaisten pankkien kanssa jatkettiin tämän jälkeen neuvot-
teluja koskien Turkin tytäryhtiön lisärahoitusta ja rahoituksen 
muuttamista pitkäaikaisemmaksi. Componenta Dökümcülük 
A.S. allekirjoitti heinäkuussa uuden, arvoltaan 15 Me:n suuruisen 
neljävuotisen rahoituslimiittisopimuksen.

Saneerausmenettelyt

Takomoliiketoimintaa Ruotsissa harjoittavat Componenta Wirsbo 
AB ja sen tytäryhtiö Componenta Arvika AB saivat saneeraus-
päätökset paikallisista käräjäoikeuksista 30.12.2016 (Componenta 
Wirsbo AB) ja 23.12.2016 (Componenta Arvika AB). Päätökset 
tulivat lainvoimaisiksi 13.1.2017.

Componenta Wirsbo AB:lla on 84 MSEK ja Componenta Arvika 
AB:lla 87 MSEK taseeseen kirjattua saneerausvelkaa, mistä 36 
MSEK on konsernitilinpäätökseen yhdisteltäville konserniyhtiöille 
ja 135 MSEK muille tahoille. Päätösten mukaan em. yhtiöiden tulee 
maksaa jokaiselle vakuudettomalle velkojalle velat 10 000 SEK 
asti täysimääräisesti ja sen ylittävältä osin 25 %. Componenta 
Wirsbo AB:lla on etusijaisia saneerausvelkoja 1,0 MSEK ja vas-
taavasti Componenta Arvika AB:lla 8,3 MSEK, jotka tulee maksaa 
täysimääräisinä.

Componenta Främmestad AB:n saneerausprosessin laatimiseen 
saatiin 9.12.2016 paikalliselta käräjäoikeudelta kolme kuukautta li-
säaikaa 28.2.2017 asti ja edelleen 3.3.2017 kolme kuukautta 1.6.2017 
asti. Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n veloille on 
saneerausehdotuksessa esitetty pidempää maksuaikaa. Edelly-
tyksenä toteuttamiskykyiselle saneerausehdotukselle nähdään, 
että Componenta Främmestad AB ja Componenta Dökümcülük 
Ticaret ve Sanayi A.S. sopivat pidemmästä maksuajasta Com-
ponenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n saatavaa koskien. 
Componentan Turkin tytäryhtiö on Componenta Främmestadin 
merkittävin velkoja ja valutoimittaja.

Componenta Främmestad AB:lla on taseeseen kirjattua 
saneerausvelkaa kokonaisuudessaan noin 182 MSEK, josta 
saneerausvelkaa Turkin yhtiölle noin 95 MSEK.
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Helsingin käräjäoikeus määräsi päätöksellään, että selvittäjän 
on toimitettava Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n 
ehdotus velallisen saneerausohjelmaksi käräjäoikeudelle viimeis-
tään 31.1.2017. Helsingin käräjäoikeus päätti 26.1.2017 pidentää 
määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimittamiseksi 
käräjäoikeuteen 31.3.2017 saakka selvittäjän hakemuksesta. 
Selvittäjä on jättänyt Componenta Oyj:n ja Componenta Finland 
Oy:n ehdotukset velallisten saneerausohjelmista käräjäoikeudelle 
30.3.2017.

Componenta Oyj:n saneerausmenettelyssä huomioitavien 
taseeseen kirjattujen saneerausvelkojen kokonaismäärä on 
noin 124 Me, joka on samalla etuoikeudetonta saneerausvelkaa. 
Componenta Oyj:n saneerausvelasta on Componenta Turkin 
alakonsernille 95 Me, konsernitilinpäätökseen yhdisteltäville 
konserniyhtiöille 11 Me ja muille tahoille 18 Me. Componentan Tur-
kin tytäryhtiö on Componenta Oyj:n merkittävin velkoja. Yhtiön 
etuoikeudettomia velkoja esitetään leikattavaksi 96 prosenttia. 
Saneerausohjelmaehdotuksen mukaan, mikäli yhtiön Turkin 
klubilainapankeille oleva takausvastuu ei realisoituisi,  toteutuisi 
velkaleikkaus noin kaksi prosenttiyksikköä pienempänä. 
Etuoikeudettomia saneerausvelkoja koskevan maksuohjelman 
mukaan yhtiön saneerausvelat tullaan suorittamaan viiden 
vuoden aikana puolivuosittain siten, että ensimmäinen maksuerä 
erääntyy maksettavaksi 2019 ja viimeinen 2023. Yhtiöllä on myös 
viimesijaista velkaa 4 Me. Viimesijaisen velan määrä alennetaan 
kokonaisuudessaan.

Componenta Finland Oy:n saneerausmenettelyssä huomioitavien 
taseeseen kirjattujen saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 
38 Me, josta noin 1 Me on vakuusvelkaa ja noin 37 Me on etuoikeu-
detonta saneerausvelkaa. Componenta Finland Oy:n etuoikeudet-
tomasta saneerausvelasta noin 17 Me on konsernitilinpäätökseen 
yhdisteltäville konserniyhtiöille, 6 Me on Componenta Turkin 
alakonsernille ja 14 Me muille tahoille. Etuoikeudettomien velkojen 
määrää alennettaisiin saneerausohjelmaehdotuksen perusteella 
75 prosenttia. Vakuusvelka noin 1 Me on muille tahoille. Vakuusve-
lan määrää ei alenneta. Saneerausvelkoja koskevan maksuohjel-
man mukaan yhtiön saneerausvelat tultaisiin suorittamaan viiden 
vuoden aikana puolivuosittain siten, että ensimmäinen maksuerä 
erääntyy maksettavaksi 2019 ja viimeinen 2023.

Componenta Oyj omistaa 100 % Componenta Finland Oy:n 
osakekannasta, joka omistaa 100 % Componenta Främmestad 
AB:n osakannasta, joka omistaa 100 % Componenta Wirsbo 
AB:n osakekannasta ja joka omistaa 100 % Componenta Arvika 
AB:n osakekannasta. Kukin mainituista yhtiöistä on erillisessä 
yrityssaneerausmenettelyssä.

Konsernitilinpäätökseen yhdistellyillä konserniyhtiöillä oli kon-
sernin ulkopuolista konsernitaseeseen kirjattua saneerausvelkaa 

yhteensä noin 163 Me, josta Componenta Turkki -konsernin osuus 
oli noin 110 Me. 

Yhtiö katsoo, että saneerausmenettely Suomessa ja Ruotsissa 
mahdollistaa liiketoiminnan tervehdyttämisen ja kehittämisen 
tulevaisuudessa, mutta toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen 
merkittävää epävarmuutta.

Lopetetut toiminnot

Hollannin tytäryhtiö Componenta B.V. haettiin konkurssiin 
1.9.2016. Tämän johdosta Componenta-konsernilla ei ole enää 
rautaliiketoimintaa Hollannissa. Hollannin alakonsernin toiminnot 
on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5 -standardin ”myy-
tävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” 
mukaisesti ja Componenta B.V:n yhdistely konsernitilinpäätök-
seen on lopetettu vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä.

Componenta Oyj:n saneerausmenettelyiden ja annetun 
osakepantin takia yhtiö katsoo menettäneensä määräysvallan 
Turkin alakonsernissa ja siitä syystä sen yhdistely konsernitilin-
päätökseen on lopetettu 31.12.2016 ja sen toiminnot on luokiteltu 
lopetetuiksi toiminnoiksi Componentan konsernitilinpäätöksessä 
31.12.2016 IFRS 5 standardin mukaisesti. Componenta tiedotti 
7.10.2016, että Componenta Oyj suunnittelee omistamiensa Com-
ponenta Dökümcülükin osakkeiden myymistä. Turkin klubilaina-
pankit ovat ottaneet vuoden 2016 lopusta alkaen aktiivisemman 
roolin Componentan omistamien Componenta Dökümcülükin 
osakkeiden myyntiprosessissa ja neuvotteluita käydään käytän-
nössä Turkissa klubilainapankkien johdolla. Lisäksi Componentan 
edustajien mahdollisuudet osallistua Componenta Dökümcülükin 
johtamiseen ovat aikaisempaa rajallisemmat.

Vuoden 2016 tiedot sekä vuoden 2015 vertailutiedot on 
oikaistu tuloslaskelman, mukaan lukien muut laajan tuloksen 
erät, rahavirtalaskelman sekä eräiden tunnuslukujen osalta. 
Segmenttitiedoissa Componenta B.V. -alakonsernin ja Turkin 
alakonsernin luvut on esitetty lopetettuina toimintoina ja lisäksi 
lopetettuina toimintoina on esitetty kaikkien Componenta B.V. 
-alakonsernin ja Componenta Turkki -alakonsernin netto-omai-
suuserien, mukaan lukien Turkkiin kohdistettu konsernin 
liikearvo, arvonalentumiset liittyen konsernin taseesta pois 
kirjaamiseen. Lisäksi jatkuvien toimintojen konserniyhtiöiden 
kirjaamat arvonalentumiset Componenta B.V. -alakonsernilta 
ja Componenta Turkki -alakonsernilta oleviin nettosaamisiin 
ja osakeomistuksiin on esitetty lopetettujen toimintojen alla. 
Edelleen kolmansien osapuolien esittämät, Componenta B.V:n 
puolesta annettujen takausvastuiden perusteella velaksi kirjatut 
takausvastuuvaatimukset on esitetty konsernin taseessa ja 
sisällytetty tuloslaskelmassa lopetettujen toimintojen tulokseen. 
Myös Componenta Turkki-alakonserniin liittyneet kertyneet 
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muuntoerot on kirjattu tuloslaskelmaan ja esitetään lopetettujen 
toimintojen tuloksessa. 

Tilauskanta ja myynnin kehitys 

Componentan jatkuvien toimintojen tilauskanta vuoden 2017 
alussa oli 2,0 % pienempi kuin vuotta aiemmin eli 30,8 Me 
(31,4 Me). Tilauskanta käsittää kahden seuraavan kuukauden 
asiakkaille vahvistetut tilaukset. Vuoden 2017 jatkuvia toimintoja 
vastaava vertailukelpoinen tilauskanta vuoden 2015 lopussa oli 
noin 29 Me ja vertailukelpoinen tilauskanta kasvoi noin 6 %.

Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan jatkuvien toimintojen 
myynti oli 11 % pienempi kuin edellisvuonna. 

Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan jatkuvien 
toimintojen myynti oli 26 % pienempi kuin edellisvuonna.

Koneenrakennus-asiakastoimialan jatkuvien toimintojen myynti 
oli 17 % pienempi kuin edellisvuonna. 

Maatalouskoneet-asiakastoimialan jatkuvien toimintojen myynti 
oli 2 % suurempi kuin edellisvuonna.

Jatkuvilla toiminnoilla ei ole Autoteollisuus-asiakastoimialan 
toimituksia.

Liikevaihto

Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden liikevaihto laski 12,6 % 
ja oli 183,6 Me (210,1Me). 

Componentan jatkuvien toimintojen Rautaliiketoiminnan 
liikevaihto jakautui tilikaudella asiakastoimialoittain seuraavasti: 
raskaat ajoneuvot 69 % (67 %), rakennus- ja kaivosteollisuus 5 % 
(5 %), koneenrakennus 21 % (22 %) ja maatalouskoneet 5 % (5 %).

Tulos

Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden oikaistu käyttökate 
heikkeni edellisvuodesta ja oli 3,1 Me (8,3 Me). Katsauskauden 
oikaistua käyttökatetta heikensivät edellisvuotta alhaisemmat 
tuotantovolyymit, valuuttakurssimuutokset sekä kireän 
likviditeetin ja saneeraukseen hakeutumisen aiheuttamat 
tuotantokatkokset. Operatiivisten valuuttakurssierojen vaikutus 
käyttökatteeseen, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon, oli merkittävä, -2,3 Me (0,8 Me). Jatkuvien toimintojen 
operatiivisiin valuuttakurssieroihin vaikuttavat pääasiassa 
kurssimuutokset Ruotsin kruunussa.

Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden oikaistu liikevoitto 
heikkeni edellisvuodesta ja oli -5,8 Me (0,4 Me). Jatkuvien 
toimintojen tilikauden liikevoitto, sisältäen vertailukelpoisuuteen 
vaikuttaneet erät, oli -46,0 Me (-18,5 Me). 

Konsernin jatkuvien toimintojen oikaistut nettorahoitus-
kulut tilikaudella olivat -11,3 Me (-16,6 Me). Oikaistut 
netto rahoituskulut olivat edellisvuotta 5,3 Me pienemmät. 
Nettorahoituskulujen pienentyminen johtui lähinnä alentu-
neista korkokuluista. Jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut, 
sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät, olivat 
29,5 Me (-16,6 Me).

Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden oikaistu tulos rahoi-
tuserien jälkeen oli -17,0 Me (-16,2 Me) ja jatkuvien toimintojen 
tulos rahoituserien jälkeen, sisältäen vertailukelpoisuuteen 
vaikuttaneet erät, oli -16,5 Me (-35,1 Me). 

Tilikauden jatkuvien toimintojen liikevoittoon sisältyneet ver-
tailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät olivat -40,2 Me (-18,9 Me). 
Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät 
liikevoitossa liittyvät pääasiassa Suomivalimon liiketoiminnan 
myyntitappioon -6,1 Me, Pistonsin mäntäliiketoiminnan 
myyntivoittoon 1,0 Me, Ruotsin rautaliiketoimintaan liittyvien 
pitkäaikaisten tuotantokoneiden sekä aineettomien oikeuksien 
arvonalentumisiin sekä varastojen arvonalentumisiin -19,5 Me. 
Arvonalentumiset johtuvat pääasiassa arvonalentumistesteissä 
käytetyn painotetun pääomakustannuksen noususta sekä 
käyttöpääomaan sitoutuneiden varojen kasvusta. Suomen 
sijoituskiinteistöjen sekä tehdaskiinteistöjen arvonmuutokset 
ja arvonalentumiset olivat -10,0 Me. Saneerausmenettelyiden 
johdosta kiinteistöjä tullaan myymään nopeassa aikatau-
lussa ja yhtiöllä ei ole resursseja kiinteistöjen pitkäaikaiseen 
kehittämisen vuokrausliiketoiminnassa. Lisäksi Suomessa 
sijaitsevien tehdaskiinteistöjen oman käytön tuottoarvot ovat 
alentuneet muun muassa saneerausmenettelyiden johdosta. 
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät irtisanomis- ja muut menot 
olivat -3,3 Me sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
yhteensä -2,3 Me.

Tilikauden jatkuvien toimintojen nettorahoituseriin sisältyneet 
vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät olivat 40,7 Me (-0,1 Me) 
ja ne liittyvät pääosin tasetta vahvistaviin rahoitusjärjestelyihin. 
Componenta Oyj laski 16.5.2016 liikkeeseen 40 Me:n vaihdet-
tavan pääomalainan sekä maksoi pois yhtiön vakuudelliset 
pankkilainat ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Järjestelyn 
seurauksena yhtiön vakuudelliset velat vähenivät noin 72 Me. 
Vakuudelliset velat maksettiin takaisin tase-arvoa alhaisempaan 
arvoon ja yhtiö kirjasi tasearvon ja maksetun summan välisen 
erotuksen järjestelypalkkioiden jälkeen, nettona 43,3 Me, muihin 
rahoitustuottoihin. 
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Jatkuvien toimintojen tilikauden verot olivat -7,2 Me (-27,1 Me). 
Tilikauden verot sisältävät vahvistettuihin tappioihin liittyviä 
laskennallisten verosaamisten arvonalentumisia Suomessa 
ja Ruotsissa -5,8 ja muihin laskennallisiin nettoverosaamisiin 
kirjattuja arvonalennuksia Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 
-1,4 Me. Arvon alennukset kirjattiin toiminnan jatkuvuuteen ja 
laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyyteen liittyvän 
merkittävän epävarmuuden johdosta. 

Lopetettavien toimintojen tulos tilikaudella, mukaan lukien 
Hollannin ja Turkin alakonsernien nettovarallisuuserien 
arvonalentumiset taseesta poiskirjaamisen johdosta sekä 
jatkuvien toimintojen konserniyhtiöiden arvonalentumisten 
kirjaukset koskien saamisia ja osakeomistuksia Hollannin ja 
Turkin alakonserneilta sekä kolmansien osapuolten esittämät 
takausvastuuvaatimukset Componenta B.V:n puolesta annettujen 
takausvastuiden perusteella, olivat yhteensä -191,8 Me (-20,4 Me). 
Hollannin ja Turkin lopetettavien toimintojen vertailukelpoi-
suuteen vaikuttaneet erät olivat kolmannella ja neljännellä 
vuosineljänneksellä yhteensä 152,7 Me liittyen konsolidoinnin 
loppumiseen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät sisälsivät 
alakonsernien nettovarallisuuserien arvonalentumiset sekä 
jatkuvien toimintojen konserniyhtiöiden arvonalentumisten 
kirjaukset koskien saamisia ja osakeomistuksia Hollannin ja 
Turkin alakonsernilta sekä kolmansien osapuolten esittämät 
vaateet Componenta B.V:n puolesta annettujen takausvastuiden 
perusteella. Tämän lisäksi vuoden aikana kirjattiin vertailukel-
poisuuteen vaikuttavia menoja 2,9 Me Hollannissa sekä 25,5 Me 
Turkissa. Lopetettujen toimintojen tulos tilikaudella ilman 
vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä oli -10,8 Me (-2,9 Me) ja 
laskennallinen liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikutta-
neita eriä oli 5,3 Me (6,7 Me). 

Konsernin tilikauden tulos oli -215,5 Me (-82,7 Me). Katsauskau-
den osakekohtainen laimentamaton tulos oli -1,64 e (-0,86 e) ja 
katsauskauden jatkuvien toimintojen osakekohtainen laimenta-
maton tulos oli -0,18 e (-0,65 e).

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto oli -0,2 % (2,3 %) ja katsaus-
kauden sijoitetun pääoman tuotto vertailukelpoisuuteen vaikut-
taneet erät mukaan lukien oli -61,7 % (-7,2 %). Oman pääoman 
tuottoprosentteja ei ole tarkoituksenmukaista laskea negatiivisen 
oman pääoman johdosta.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Componenta ei vuonna 2015 täyttänyt tiettyjä syndikaattilai-
nasopimuksen ehtoja, minkä vuoksi yhtiö allekirjoitti joulukuun 
2015 lopussa pohjoismaisten syndikaattilainan osapuolten kanssa 
niin sanotun standstill-sopimuksen, jossa rahoittajat vapauttivat 
Componentan mainittujen lainaehtojen täyttämisestä määräai-
kaisesti huhtikuun 2016 loppuun asti.

Componenta aloitti joulukuun alussa 2015 neuvottelut uusia 
strategisia linjauksia tukevasta ja yhtiön rahoitusasemaa ja 
tasetta vahvistavasta rahoitusratkaisusta. Yhtiö tiedotti 1.4.2016 
päässeensä alustavaan sopimukseen emoyhtiön vakuudellisten 
velkojen pois maksamisesta. 16.5.2016 Componenta Oyj laski 
liikkeeseen 40 Me:n vaihdettavan pääomalainan sekä maksoi pois 
yhtiön vakuudelliset pankkilainat ja vakuudellisen joukkovel-
kakirjalainan yhteensä noin 72 Me. Vaihdettavaa pääomalainaa 
tarjottiin rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia. Lainan merkin-
tähinnoista 25,4 Me maksettiin rahalla ja 14,6 Me kuittaamalla 
merkintähinta yhtiöltä olevalla lainasaatavalla.

Vaihdettavan pääomalainan laina-aika on neljä vuotta ja laina 
on kertalyhenteinen. Yhtiö ei saa maksaa lainaa takaisin en-
nenaikaisesti. Lainan emissiokurssi on 100 prosenttia ja vuotui-
nen korko on 2 prosenttia. Laina on vaihdettavissa Componenta 
Oyj:n osakkeiksi laina-aikana. Osakkeiden merkintähinta on 50 
senttiä. Merkintähinta on asetettu tasolle, jonka on katsottava 
olevan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuul-
linen ottaen huomioon yhtäältä yhtiön osakkeen kurssitaso 
lainaa liikkeeseen laskettaessa ja toisaalta tarve varmistaa 
lainan liikkeeseenlaskun onnistuminen. Lainaosuuksien 
perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena yhtiö 
antaa yhteensä enintään 80 milj. yhtiön uutta osaketta. Vuoden 
loppuun mennessä lainaosuuksilla on merkitty 78 868 000 
uutta osaketta ja merkintähinnan maksamiseen käytetyt 
lainaosuudet 39,4 Me, netotettuna pääomalainan liikkeeseen-
laskukuluilla, on esitetty sijoitetun vapaan pääoman rahaston 
lisäyksenä. Vaihdettavaa pääomalainaa oli jäljellä 31.12.2016 
nimellismäärältään 0,6 Me.

Kokonaisuudessaan edellä kuvattujen rahoitusjärjestelyiden 
seurauksena yhtiön vakuudelliset velat vähenivät noin 72 Me. 
Vakuudelliset velat maksettiin takaisin tase-arvoa alhaisempaan 
arvoon ja yhtiö kirjasi järjestelypalkkioiden jälkeisen erotuksen, 
nettona 43,3 Me, muihin rahoitustuottoihin.

Turkkilaisten pankkien kanssa jatkettiin katsauskaudella 
neuvotteluja Turkin tytäryhtiön lisärahoituksesta ja rahoituksen 
muuttamisesta pitkäaikaisemmaksi. Componenta Dökümcülük 
A.S. allekirjoitti 28.7.2016 uuden, arvoltaan 15 Me:n suuruisen 
neljävuotisen rahoituslimiittisopimuksen. Rahoitussopimuksessa 
mukana ovat Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Orhangazi/Bursa 
Branch, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Organised Industry Commer-
cial/Bursa Branch ja Türkiye İş Bankası A.Ş. Bursa Corporate 
Branch. Uusi laina on osa vuonna 2014 allekirjoitettua 120 Me 
klubilainasopimusta.  

Rahoitusratkaisuiden lisäksi käyttöpääoman turvaaminen on 
ollut tarkoitus rahoittaa myymällä ydinliiketoimintaan kuulumat-
tomia liiketoimintoja ja omaisuutta. Iisalmessa sijaitsevan Suomi-
valimon valimoliiketoiminta myytiin 30.6.2016 Antti Lehtoselle, Olli 
Karhuselle sekä toimivalle johdolle perustettavan yhtiön lukuun. 
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Iisalmen valimokiinteistö myytiin Iisalmen Teollisuuskylä Oy:lle. 
Suomivalimon liiketoiminnan velaton kauppahinta, kiinteistön, 
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden 
myynnistä oli 4,3 Me ja kaupan rahavirtavaikutus oli 4,1 Me. 
Konserni kirjasi kaupasta 6,1 Me:n myyntitappion. 

Manisan käytöstä poistuva valimokiinteistö myytiin 1.7.2016 ja 
kaupan myyntihinta oli 2,5 Me. Kaupasta ei kirjattu olennaista 
myyntivoittoa tai -tappiota. 

Componentan Pietarsaaressa sijaitseva mäntäliiketoiminta myy-
tiin 17.8.2016 Koncentra Pistons Oy:lle. Konserni kirjasi kaupasta 
1,0 Me:n myyntivoiton, joka on esitetty vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavissa erissä. 

Edellä mainituista rahoitusjärjestelyistä sekä liiketoimintojen 
myynneistä huolimatta Componenta-konsernin likviditeetti-
tilanne muodostui kriittiseksi elokuussa heikon liikevaihdon 
ja kannattavuuden arvioitua negatiivisemman kehityksen 
vuoksi. Yhtiö ei kyennyt neuvottelemaan tilanteen vaatimaa 
lisärahoitusta ja tämän johdosta liiketoiminnan jatkaminen ilman 
saneerausmenettelyä muodostui mahdottomaksi, sillä tehtaita 
ei kyetty pitämään käynnissä puuttuvien tuotantopanosten 
takia. Turkissa jälleenrahoituksen saaminen oli haasteellista ja 
likviditeettitilanne pysyi kireänä. 

Yhtiö uskoo, että saneerausmenettelyt Suomessa ja Ruotsissa 
mahdollistavat liiketoiminnan tervehdyttämisen ja kehittämisen 
tulevaisuudessa, mutta toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen 
merkittävää epävarmuutta. Suomessa ja Ruotsissa on sovittu 
pääasiakkaiden taholta tulevasta rahoituksesta, joka kattaa 
liiketoiminnan käyttöpääomatarpeet. Onnistuneen saneeraus-
menettelyn varmistamiseksi kiinteitä kustannuksia tullaan 
edelleen keventämään. Esimerkiksi emoyhtiön tytäryhtiöilleen 
tuottamia palveluja ja samalla niistä syntyviä kustannuksia on 
leikattu merkittävästi ja emoyhtiön kulurakenteen keventämistä 
tullaan edelleen jatkamaan.

Componenta Oyj suunnittelee omistamiensa Componenta 
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n osakkeiden myymistä. 
Componenta tavoittelee kokonaisratkaisua, jonka seurauksena 
Componenta Dökümcülük hyväksyy Componenta Oyj:tä, Compo-
nenta Finland Oy:tä ja Componenta Främmestad AB:tä koskevat 
saneerausohjelmaehdotukset. Lisäksi tavoitteena on, että 
klubilainapankit vapauttavat Componenta Oyj:n ja Componenta 
Främmestad AB:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista 
vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n määräi-
sestä lainatakauksesta.

Componenta tiedotti 13.10.2016 suunnittelevansa Ruotsissa 
sijaitsevien takomotoimintojensa eli Componenta Wirsbo 
AB:n ja Componenta Arvika AB:n myymistä. Ruotsissa olevien 
takomotoimintojen myyntiprosessin kuluessa ei löydetty 

Componentan ja asiakkaiden kannalta hyväksyttävää ratkaisua. 
Sen sijaan Wirsbo-konsernin saneerauspäätöksen ja asiakkaiden 
vahvan sitoutumisen vuoksi ne pyritään pitämään osana 
Componenta-konsernia.

Konsernilla on lainaehtojen mukaan erääntymässä pitkä- ja 
lyhytaikaisia korollisia lainoja Componenta Turkki -alakon-
sernilta, pankeilta ja muilta rahoitusinstituutioilta yhteensä 
37,9 Me seuraavien 12 kuukauden aikana, josta suurin osa on 
saneerausmenettelyiden alaista velkaa. Componenta Turkki on 
marraskuussa 2016 konvertoinut 27 Me saneerausvelkasaami-
siaan Componenta Främmestad AB:lta pääomalainasaamisiksi. 
Pääomalaina maksetaan takaisin ennen kuin omistajille voidaan 
suorittaa voitonjakoa ja pääomaa lyhennetään ainoastaan, jos 
Främmestad AB:n jakokelpoiset varat ovat riittävät paikallisen 
osakeyhtiölain mukaan.  

Yhtiön jatkuvien toimintojen likviditeetti oli tilikaudella kireä, 
mikä on vaikuttanut negatiivisesti yhtiön tuotannolliseen toimin-
taan erityisesti vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana. Konsernin tilikauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat 
yhteensä 4,4 Me (6,1Me). Yhtiöllä ei ollut sitovia luottositoumuksia 
katsauskauden lopussa. Konsernin korolliset nettovelat olivat 
90 Me (237 Me) tilikauden lopussa. Nettovelkaantumisastetta 
vuoden 2016 lopussa ei voi laskea negatiivisesta omasta pää-
omasta johtuen (1 273 %).

Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa negatiivinen 
-165,3 % (4,6 %).

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta tilikaudella 
oli -9,9 Me (+12,4 Me). Heikentynyt jatkuvien toimintojen 
liiketoiminnan rahavirta johtuu heikommasta liiketoiminnan 
kannattavuudesta. Käyttöpääoman muutokset katsauskausilla 
olivat 10,0 Me (18,0) Me. Käyttöpääomaan sitoutuneet varat 
pienenivät molempina vuosina lähinnä ostovelkojen kasvun 
johdosta.  

Suomen ja Ruotsin yhtiöiden ulkoiset taseeseen kirjatut 
saneerausvelat, mukaan lukien saneerausmenettelyiden 
alaiset erääntyneet ulkoiset ostovelat sekä saneerausvelat 
Turkkiin, ovat nykyisen arvion mukaan yhteensä noin 163 Me. 
Saneerausvelkojen osalta Componenta Turkki -alakonserni 
on Suomen ja Ruotsin yhtiöiden suurin velkoja noin 110 Me 
saamisosuudella. Edellä mainittu 163 Me sisältää ulkopuolisille 
annetuista takauksista kirjattuja velkoja 10 Me. Takaukset on 
annettu konserniyhtiöiden ulkopuolisten vastuiden vakuudeksi 
sekä konkurssiin haetun Componenta BV:n vastuiden vakuu-
deksi. Saneerausmenettelyiden alaisten ulkoisten velkojen määrä 
ja maksuaikataulu tarkentuvat saneerausmenettelyiden aikana. 
Saneerausohjelmaehdotusten keskeinen sisältö on kuvattu 
kohdassa Saneerausmenettelyt. 
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Componenta on pyrkinyt tehostamaan pääomien käyttöä 
myyntisaatavien myyntiohjelmilla, joiden perusteella osa 
myyntisaatavista myydään ilman takautumisoikeutta. Jatkuvien 
toimintojen myytyjen myyntisaatavien määrä vuoden 2016 lo-
pussa oli 5,1 Me (41,5 Me). Ruotsissa ja Suomessa myyntisaatavien 
myynnin limiitit pääasiassa menetettiin saneerausmenettelyn 
alkamisen yhteydessä, mikä omalta osaltaan selittää myynti-
saatavien myynnin laskua. Tämän lisäksi Hollannin ja Turkin 
toimintoja ei aikaisemmin mainitun mukaisesti enää konsolidoida 
konsernitaseeseen. 

Vuoden 2016 lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli -35,2 Me 
(261,7Me).

Investoinnit

Componentan tilikauden tuotannollisten investointien määrä oli 
19,9 Me (31,5 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 
6,4 Me (5,3 Me). Jatkuvien toimintojen tuotannollisten investoin-
tien määrä oli 1,3 Me (5,7 Me) ja lopetettujen toimintojen tuotan-
nolliset investoinnit olivat 18,5 (25,7) Me. Lopetettujen toimintojen 
tilikauden investoinneista 16,1 Me oli pääasiassa kapasiteettia 
kasvattavia investointeja alumiiniliiketoimintaan Turkin Manisas-
sa. Investointien nettorahavirta oli -0,9 Me (-26,8 Me), joka sisältää 
konsernin investointien kassavirran aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä myytyjen 
käyttöomaisuushyödykkeiden ja liiketoimintojen kassavirran. In-
vestointien nettorahavirta sisältää tilikaudella myynneistä saatuja 
varoja yhteensä 12,0 Me pääasiassa Suomivalimon liiketoiminnan 
myynnistä, Manisan vanhan valimokiinteistön myynnistä sekä 
mäntiä valmistavan Pistonsin myynnistä. Jatkuvien toimintojen 
investointien rahavirta oli 7,4 Me (-2,1 Me).  

Liiketoimintasegmentit

Componenta selkeytti johtamisjärjestelmänsä 3.3.2016 alkaen 
osana käynnissä olevaa strategista tarkastelua. Uudessa 
järjestelmässä luovuttiin aikaisemmasta divisioonarakenteesta 
ja Componentan organisaatio jaettiin viiteen liiketoimin-
ta-alueeseen, jotka vastaavat rauta- ja alumiinikomponenttien 
tuotannosta ja myynnistä. Uudet liiketoiminta-alueet ovat Suo-
men liiketoiminta, Ruotsin liiketoiminta, Hollannin liiketoiminta, 
Turkin rautaliiketoiminta ja Turkin alumiiniliiketoiminta ja ne 
muodostuvat liiketoimintayksiköistä eli paikallisista valimoista, 
konepajoista ja takomoista.

Componentan raportointi toteutettiin vuonna 2016 uusien 
raportointisegmenttien - Rautaliiketoiminta ja Alumiiniliiketoi-
minta - mukaisesti. Uusi raportointi otettiin käyttöön 1.1.2016 
alkaen ja sen mukaiset vertailutiedot julkaistiin 20.4.2016. 
Rautaliiketoimintaan kuuluivat Componentan rautavalimot ja 
konepajat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Turkissa. Lisäksi 
siihen kuuluivat mäntävalmistaja Pistons Suomessa ja Wirsbon 

takomot Ruotsissa sekä osakkuusyhtiö Componenta-Ferromat-
rix NV. Hollannissa sijaitsevat rautavalimot, koneistustoiminnot 
sekä osakkuusyhtiö Componenta Ferromatrix NV luokiteltiin 
lopetetuiksi toiminnoiksi kolmannen vuosineljänneksen aikana 
paikallisen konkurssimenettelyn johdosta. Suomivalimo myytiin 
30.6.2016 ja mäntävalmistaja Pistons 17.8.2016. Alumiiniliike-
toimintaan kuuluivat Turkissa sijaitsevat alumiinivalimo ja 
vanteiden tuotantoyksikkö. Rauta- ja alumiiniliiketoimintaan 
vuonna 2016 kuuluneet Orhangazin rautavalimo ja konepaja 
sekä Manisan alumiinivalimo ja vanteiden tuotantoyksikkö 
luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi 31.12.2016, koska kyseiset 
tulosyksiköt ovat osa lopetetuksi toiminnoksi luokiteltua Turkki 
-alakonsernia. 

Näiden ydinliiketoimintaan kuuluvien segmenttien ulkopuo-
lelle jää Muu liiketoiminta, joka sisälsi vuoden 2016 lopussa 
palveluyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt Suomessa sekä konsernin 
hallintotoiminnot. Muuhun liiketoimintaan ensimmäisen ja 
toisen vuosineljänneksen aikana kuuluneet tietyt Hollannissa 
sijainneet konsernin hallintotoiminnot, samoin kuin Hollannin 
alakonserniin kuuluneet myyntiyhtiöt Saksassa, Italiassa, Rans-
kassa ja USA:ssa luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi kolmannen 
vuosineljänneksen aikana paikallisten konkurssimenettelyiden 
johdosta. Lisäksi muuhun liiketoimintaan vuonna 2016 kuuluneet 
myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n ja osak-
kuusyhtiö Kumsan A.S:n luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi 
31.12.2016, koska kyseiset yhtiöt ovat osa lopetetuksi toiminnoksi 
luokiteltua Turkki -alakonsernia.

Kaikkien vuoden aikana tapahtuneiden muutosten seurauksena 
vuoden 2016 lopussa jatkuviin rautaliiketoimintoihin kuuluivat 
Porin ja Högforsin rautavalimot Suomessa sekä Främmestadin 
konepaja ja Wirsbon takomot Ruotsissa. Muu liiketoiminta vuoden 
2016 lopussa sisälsi Suomen palvelu- ja kiinteistöyhtiöt sekä 
konsernin hallintotoiminnot.

Liiketoimintasegmenttien kehitys

Rautaliiketoiminta
Rautaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen tilauskanta vuoden 
2016 lopussa oli 30,8 Me (31,4 Me) eli 2 % alempi verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tilauskanta käsittää 
kahden seuraavan kuukauden asiakkaille vahvistetut tilaukset. 
Rautaliiketoiminnan tilauskanta muodostuu pääasiassa raskaan 
ajoneuvoteollisuuden, rakennus- ja kaivoskoneteollisuuden, 
koneenrakennusteollisuuden sekä maatalouskoneteollisuuden 
tilauksista. Suomivalimon ja Componenta Pistonsin myyntien 
vaikutus tilauskannan laskuun oli noin 3 Me.

Rautaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen loka-joulukuun liike-
vaihto oli 43,2 Me (48,6 Me) ja oikaistu liikevoitto oli -1,6 Me (-0,8 
Me). Suomivalimon ja Componenta Pistonsin myyntien vaikutus 
vertailukelpoisen liikevaihdon laskuun oli noin 5 Me.
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Rautaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto katsaus-
kaudella oli 173,4 Me (193,8 Me) eli 11 % alempi kuin edellisvuonna. 
Suomivalimon ja Componenta Pistonsin myyntien vaikutus 
vertailukelpoisen liikevaihdon laskuun oli noin 10 Me. 

Katsauskauden jatkuvien rautaliiketoimintojen oikaistu liikevoitto 
oli -8,2 Me (-1,4 Me). Jatkuvien toimintojen oikaistua liikevoittoa 
heikensivät edellisvuotta alhaisemmat tuotantovolyymit, 
operatiiviset valuuttakurssimuutokset sekä erityisesti kireän 
likviditeetin ja yrityssaneeraukseen hakeutumisen aiheuttamat 
tuotantokatkokset kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana. 

Rautaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen henkilömäärä, mukaan 
lukien vuokratyövoima, oli katsauskauden aikana keskimäärin 
6 % alhaisemmalla tasolla verrattuna edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon 927 (987). Konsernin rautaliiketoiminnan henkilös-
tömäärä katsauskauden lopussa pieneni 74 % edellisen vuoden 
vastaavasta ajanjaksosta ja oli 842 (3 188) johtuen lähinnä vuonna 
2016 tapahtuneista Hollannin toimintojen konkurssista, Turkin 
toimintojen määräysvallan menettämisestä sekä Suomivalimon ja 
Pistonsin myynnistä. 

Alumiiniliiketoiminta 
Konsernin alumiiniliiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi 
toiminnoksi ja sen tuloskehitystä ja liikevaihtoa ei kommentoida 
erillisenä liiketoimintasegmenttinä. 

Muu liiketoiminta
Muun liiketoiminnan katsauskauden oikaistu liikevoitto oli 2,4 Me 
(1,7 Me). Muun liiketoiminnan kannattavuutta paransi hallinto-
toimintojen parantunut tuottojen sekä tuotemerkkiveloitusten 
suhde verrattuna hallintotoimintojen kuluihin. 

Lopetetut toiminnot

Lopetettujen toimintojen liikevaihto katsauskaudella oli 265,9 Me 
(342,3 Me). Hollannin toimintojen konkurssin ja konsolidoinnin 
lopettaminen vaikutus vertailukelpoisen liikevaihdon laskuun 
oli noin 40 Me. Turkin toimintojen alentuneen liikevaihdon syynä 
ovat pääasiassa rautatuotteiden alentuneet kysyntävolyymit 
sekä kireän likviditeetin aiheuttamat tuotantokatkokset ja 
toimitusmyöhästymät. Lopetettujen toimintojen liikevoitto 
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 5,3 Me (6,6 Me). 
Lopetettujen toimintojen liikevoitto heikkeni sekä rauta- että 
alumiinituotteissa. Liikevoiton laskua kompensoi jossain määrin 
tappiollisten Hollannin toimintojen poistuminen konsolidoiduista 
lopetettujen toimintojen luvuista vuoden 2016 toisen vuosinel-
jänneksen jälkeen. Lopetettujen toimintojen keskimääräinen 
henkilömäärä katsauskaudella oli 2 721 (2 985), vuokratyövoima 
mukaan lukien 2 901 (3 188).

Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Vuonna 2016 Componentan jatkuvien toimintojen tutkimus- ja 
kehitysmenot olivat -0,2 Me (-0,9 Me), joka vastaa 0 % (0 %) 
konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdosta.

Ympäristö

Componentan laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvalli-
suuspolitiikan tavoitteena on täyttää asiakkaiden vaatimukset 
ja noudattaa kaikkia lainsäädännön vaatimuksia ympäristö-, 
työterveys- ja -turvallisuusasioissa. Componenta varmistaa, että 
kaikissa toimipaikoissa on menestymiseen tarvittavaa

riittävää osaamista ja olennaista tietoa ja parantaa omia 
tuotantoprosessejaan jatkuvasti taatakseen parhaat mahdolliset 
lopputulokset. Jatkuvan kehityksen ohjelmien tarkoituksena on 
saavuttaa nollataso 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 jatkuvien toimintojen tuotantoyksiköt käyttivät 
vuonna 2016 energiaa 131 GWh (128 GWh). Suurin osa, 81 % (83 %) 
käytetystä energiasta oli sähköenergiaa. Valimot kuluttavat 59 % 
kaikesta energiasta, sillä varsinkin valimoiden sulatusprosessit 
käyttävät paljon energiaa. Vuonna 2016 tuotantoon suhteutettu 
energiankulutus Componentan rautavalimoissa laski 5 %. 

Componenta käyttää raaka-aineena kierrätysmateriaalia ja 
vastaavasti toimittaa osan syntyvistä jätteistä hyötykäyttöön. 
Vuonna 2016 konsernin rautavalimoissa pääraaka-aineesta 
52 % (60 %) oli kierrätysterästä. Syntyneistä jätteistä toimitettiin 
hyötykäyttöön 91 % (91 %). Vuoden 2016 kokonaisinvestoinneista 
0,04 Me oli investointeja, joilla vähennetään myös tuotannon 
ympäristövaikutuksia. 

Henkilöstö 

Koko konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana 
oli 3 614 (3 982) mukaan lukien vuokratyövoima 3 893 (4 281). 
Konsernin henkilömäärä, mukaan lukien Componenta Turkki, tili-
kauden lopussa oli 3 154 (3 979), mukaan lukien vuokratyövoima 
3 350 (4 269). Konsernin jatkuvien toimintojen keskimääräinen 
henkilömäärä tilikauden aikana oli 893 (997) mukaan lukien 
vuokratyövoima 992 (1 093). Konsernin jatkuvien toimintojen 
henkilömäärä vuoden 2016 lopussa oli 791 (991), mukaan lukien 
vuokratyövoima 878 (1 080).
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Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että tilikauden 
lopussa vuokratyövoima mukaan lukien oli Suomessa 53 % (55 %) 
ja Ruotsissa 47 % (45 %) jatkuvien toimintojen henkilöstöstä.

Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä tilikauden lopussa oli 
176 137 224 (97 269 224). Osakkeen tilikauden keskikurssi oli 0,17 
euroa, alin kurssi 0,10 euroa ja ylin kurssi 0,71 euroa. Osakkeen 
kurssi vuoden 2016 lopussa oli 0,18 euroa (0,69 euroa). Osake-
kannan markkina-arvo oli tilikauden lopussa 31,7 Me (66,6 Me) 
ja osakkeen suhteellinen vaihto tilikaudella 118,6 % (12,3 %) 
osakekannasta.

Componenta Oyj:n osakepääoma oli tilikauden päättyessä 
21,9 Me (21,9 Me). Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä 
tilikauden lopussa oli 176 137 224 (97 269 224) osaketta. Osak-
keiden määrän kasvu johtuu vaihtovelkakirjalainan pääomien 
vaihtamisesta osakkeiksi. Componenta Oyj laski liikkeeseen 
40 Me:n vaihdettavan pääomalainan 16.5.2016. Vuoden loppuun 
mennessä vaihtovelkakirjalainaa on vaihdettu osakkeiksi 
yhteensä 39 434 000 eurolla ja yhtiö on antanut 78 868 000 uutta 
osaketta. Osakkeenomistajien määrä katsauskauden päättyessä 
oli 5 423 (2 670).

Liputusilmoitukset

Componenta on saanut useita Arvopaperimarkkinalain mukaisia 
liputusilmoituksia aikavälillä 26.5.- 29.11.2016. Kaikista liputusil-
moituksista on annettu erilliset pörssitiedotteet.

Liputusilmoitusten mukaan Sampo Oyj:n osuus Componenta Oyj:n 
osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ensin ylittänyt 
10 % (26.5.2016), alittanut 10 % (6.9.2016) ja edelleen alittanut 5 % 
(16.9.2016).

Sampo-konsernin osuus Componenta Oyj:n osakkeiden koko-
naismäärästä ja äänimäärästä on ensin ylittänyt 15 % (26.5.2016), 
alittanut 15 % (7.9.2016) ja edelleen alittanut 10 % (16.9.2016). 

Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus Componenta 
Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ensin 
alittanut 5 % (26.5.2016) ja sitten ylittänyt 5 % (29.11.2016). 

Heikki Lehtosen ja hänen määräysvaltayhtiöidensä Oy Hög-
fors-Trading Ab:n ja Cabana Trade S.A.:n yhteenlaskettu osuus 
Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 
on alittanut 10 % (30.5.2016) ja edelleen alittanut 5 % (14.10.2016). 

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden 
kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 5 % (30.5.2016).

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osuus Componenta Oyj:n 
osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 
10 % (20.9.2016), alittanut 10 % (1.11.2016) ja sitten alittanut 5 % 
(16.11.2016). 

Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Tiiviste-Group Oy:n osuus Com-
ponenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 
alittanut 5 % (31.10.2016).

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 

Componentan ylimääräinen yhtiökokous päätti 15.4.2016 hallituk-
sen ehdotusten mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta. 

Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannus-
tin- ja sitouttamisjärjestelmää, joten optio-oikeuksien antamisella 
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet 
annetaan vastikkeetta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 
enintään 10 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja voi lisäksi 
päättää niiden saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. 

Meneillään olevien saneerausmenettelyiden sekä Hollannin 
tytäryhtiön konkurssin takia hallitus ei ole myöntänyt 
optio-oikeuksia. 

Hallitus ja johto

Yhtiökokouksen jälkeinen hallitus kokouksessaan valitsi keskuu-
destaan puheenjohtajaksi Matti Ruotsalan ja varapuheenjohtajaksi 
Olavi Huhtalan. 

Componentalla on hallituksen tarkastusvaliokunta, jonka 
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Riitta Palomäen ja jäseniksi Olavi 
Huhtalan sekä Tommi Salusen. 

Componentalla on myös osakkeenomistajista tai osakkeenomista-
jien edustajista koostuva nimitystoimikunta, johon Componentan 
kolme suurinta osakkeenomistajaa, Euroclear Finland Oy:n 
31.8.2016 päivätyn osakasluettelon mukaan, nimeävät yhden 
edustajan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmis-
tella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät 
ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioik-
si. Nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Erkki Etola, osakkeenomistaja 
Etra Capital Oy ja Tiiviste Group Oy, Mikko Mursula, osakkeenomis-
taja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Timo Sallinen, 
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osakkeenomistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. 
Componentan hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala toimii 
nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta on 
valinnut toimikunnan puheenjohtajaksi Timo Sallisen.

Componenta-konsernin johtoryhmän 1.1. - 3.3.2016 muodostivat 
toimitusjohtaja Harri Suutari, Valimodivisioonan johtaja Olli 
Karhunen, Konepajadivisioonan johtaja Juha Alhonoja, Alumiinidi-
visioonan johtaja Sabri Özdogan, talousjohtaja Markku Honkasalo, 
henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko ja globaaleista 
asiakkuuksista vastaava myyntijohtaja Furio Scolaro.

Johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä myös Componen-
tan johtoryhmän kokoonpano muuttui. 3.3.2016 alkaen konsernin 
johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Harri Suutari, Ruotsin 
liiketoiminnan johtaja Juha Alhonoja, Suomen liiketoiminnan 
johtaja Seppo Erkkilä, Hollannin liiketoiminnan johtaja Mika Has-
sinen, Turkin rautaliiketoiminnan johtaja Pasi Mäkinen ja Turkin 
alumiiniliiketoiminnan johtaja Sabri Özdogan sekä talousjohtaja 
Markku Honkasalo, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Pauliina 
Rannikko ja kehitysjohtaja Sami Sivuranta.

8.6.2016 Eddy Kremers nimitettiin konsernin johtoryhmän 
jäseneksi vastuullaan Hollannin liiketoiminta-alueen johta-
minen. Mika Hassinen, entinen Hollannin liiketoiminta-alueen 
johtaja päätti siirtyä muihin tehtäviin Componenta konsernin 
ulkopuolella.

Kehitysjohtaja Sami Sivuranta siirtyi 30.6.2016 muihin tehtäviin 
Componenta -konsernin ulkopuolella. Hänen tilalleen johtoryh-
mään ei tuolloin nimitetty uutta henkilöä.

22.8.2016 Componentan Ruotsin liiketoiminta-alue jaettiin 
kahteen erilliseen liiketoimintaan, Främmestadin konepajan 
liiketoimintaan ja Wirsbon takomon liiketoimintaan. Osana 
muutosta tehtiin seuraavat nimitykset: Fredric Lindahl nimitettiin 
Componenta Främmestad AB:n toimitusjohtajaksi ja Componen-
tan johtoryhmän jäseneksi. Mikael Schill nimitettiin Componenta 
Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n toimitusjohtajaksi ja 
Componentan johtoryhmän jäseneksi. Ruotsin liiketoiminnan 
entinen johtaja Juha Alhonoja on 30.9.2016 siirtynyt muihin 
tehtäviin Componenta-konsernin ulkopuolella.

Hollannin tytäryhtiön konkurssin vuoksi Eddy Kremers ei ole ollut 
johtoryhmän jäsen 1.9.2016 alkaen.

30.9.2016 Marko Karppinen nimitettiin Componentan kehitysjoh-
tajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi.

20.10.2016 Marko Karppinen nimitettiin Componentan talousjoh-
tajaksi Markku Honkasalon siirtyessä muihin tehtäviin konsernin 
ulkopuolelle.

Componenta-konsernin johtoryhmän vuoden 2016 lopussa 
muodostivat toimitusjohtaja Harri Suutari talousjohtaja Marko 
Karppinen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko, 
Turkin alumiiniliiketoiminnan johtaja Sabri Özdogan, Suomen 
liiketoiminnan johtaja Seppo Erkkilä, Turkin rautaliiketoiminnan 
johtaja Pasi Mäkinen, Componenta Främmestad AB:n toimitus-
johtaja Fredric Lindahl, Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta 
Arvika AB:n toimitusjohtaja Mikael Schill. 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoi-
mintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-tilanne- 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 raa-
ka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan sekä ener-
gian 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 saneerausmenettelyt sekä mahdolliset maksu-
valmiusongelmat tulevaisuudessa saattavat heikentää tulevan 
uuskaupan volyymeitä ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa 
antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden 
tilalle. Heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen yhtiö ei tällä 
hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten 
solmimista varten. 

Jälleenrahoitus- ja maksuvalmiusriskit  
sekä saneerausmenettelyt

Vuoden 2016 ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosineljännek-
sen aikana Componenta valmisteli ja toteutti toimenpideohjelmaa, 
jonka tavoitteena oli toiminnan jatkuvuuden turvaaminen 
ja rahoitusaseman vahvistaminen. Tavoitellun järjestelyn oli 
tarkoitus muodostaa kokonaisuus, joka toteutuessaan loisi 
mahdollisuuden lähteä toteuttamaan yhtiön uutta strategiaa 
noudattaen toiminnan jatkuvuusperiaatetta. 

Neuvottelut Pohjoismaisten syndikaattipankkien sekä 
muiden sijoitusinstituutioiden kanssa jatkuivat ensimmäisen 
ja toisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö on tiedottanut 
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rahoitusjärjestelyjen etenemisestä 11.3.2016, 1.4.2016, 29.4.2016, 
11.5.2016 ja 17.5.2016. Osana tavoiteltavaa järjestelyä Componenta 
Oyj laski liikkeeseen 40 Me:n vaihdettavan pääomalainan sekä 
maksoi pois yhtiön vakuudelliset pankkilainat ja vakuudellisen 
joukkovelkakirjalainan yhteensä noin 72 Me 16.5.2016.

Edellä mainituista rahoitusjärjestelyistä sekä ydinliiketoimintaan 
kuulumattomien toimintojen myynneistä huolimatta Componen-
ta-konsernin likviditeettitilanne muodostui kriittiseksi elokuussa 
heikon liikevaihdon ja kannattavuuden arvioitua negatiivi-
semman kehityksen vuoksi. Yhtiö ei kyennyt neuvottelemaan 
tilanteen vaatimaa lisärahoitusta ja tämän johdosta liiketoiminnan 
jatkaminen ilman saneerausmenettelyä muodostui mahdotto-
maksi, sillä tehtaita ei kyetty pitämään käynnissä puuttuvien 
tuotantopanosten takia. 

Yhtiö uskoo, että saneerausmenettely Suomessa ja Ruotsissa 
mahdollistaa liiketoiminnan tervehdyttämisen ja kehittämisen 
tulevaisuudessa, mutta toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen 
merkittävää epävarmuutta. Suomessa ja Ruotsissa on sovittu 
pääasiakkaiden taholta tulevasta rahoituksesta, joka kattaa 
liiketoiminnan käyttöpääomatarpeet. Onnistuneen saneerausme-
nettelyn varmistamiseksi, kiinteitä kustannuksia tullaan edelleen 
keventämään. Esimerkiksi emoyhtiön tytäryhtiöilleen tuottamia 
palveluja ja samalla niistä syntyviä kustannuksia on leikattu 
merkittävästi ja emoyhtiön kulurakenteen keventämistä tullaan 
edelleen jatkamaan. Ilman saneerausmenettelyiden ja muiden 
tavoiteltujen järjestelyiden onnistumista toiminnan jatkuvuutta ei 
voida turvata. 

Yhtiön likviditeetti oli ennen yrityssaneeraukseen hakeutumista 
erittäin kireä, mikä vaikutti negatiivisesti yhtiön tuotannolliseen 
toimintaan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä, yrityssanee-
raukseen hakeutumisen jälkeen, maksut on kuitenkin hoidettu 
ajallaan ilman merkittäviä poikkeuksia.

Lähitulevaisuudessa Componenta-konsernin toiminnalliset 
ja rahoitusriskit liittyvät meneillään olevaan yrityssaneeraus-
menettelyyn. Konsernin kyky jatkaa toimintaansa riippuu siitä, 
että konserniyhtiöille Suomessa ja Ruotsissa hyväksytään 
toteuttamiskelpoiset saneerausohjelmat ja hyväksyttyjen 
saneerausohjelmien osalta kyseiset saneerauksen alaiset yhtiöt 
kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista 
maksusuorituksista. Suurin riski saneerausohjelman toteut-
tamiselle on se, ettei suurin velkoja Turkin alakonserni tue 
Suomen ja Ruotsin yhtiöiden saneerausta. Toimittajien kiristynyt 
suhtautuminen maksuaikoihin on puolestaan käyttöpääomaan 
liittyvä riski. Oleellinen riski saneerausohjelman toteuttamiselle 
on maksuvalmius.

Saneeraukseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyy epävar-
muustekijöitä, joita kuvataan tarkemmin tämän tiedotteen 
taulukko-osassa.

Valuuttariski

Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään 
valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaus-
suhteita. Heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen yhtiö ei 
tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten 
solmimista varten. 

Tarkempaa tietoa Componentan riskeistä ja riskienhallinnasta 
löytyy vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteen liitetiedoista.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Componenta tiedotti 20.1.207, että sen 16.5.2016 liikkeeseen 
laskemasta 40 miljoonan euron vaihdettavasta pääomalainasta 
merkittiin 200 lainaosuudella 400 000 Componenta Oyj:n uutta 
osaketta. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Componenta 
Oyj:n osakkeiden lukumäärä on yhteensä 176 537 224 kappaletta.

Componenta tiedotti 26.1.2017, että Helsingin käräjäoikeus 
päätti pidentää Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n 
määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimittamiseksi 
käräjäoikeuteen 31.3.2017 saakka selvittäjän hakemuksesta. 

Componenta tiedotti 7.2.2017 lykkäävänsä tilinpäätöstiedotteen 
ja tilinpäätöksen julkistamista sekä yhtiökokouksen suunni-
teltua ajankohtaa, koska saneerausmenettelyjen vaikutusten 
arviointi tilinpäätökseen on kesken. Samalla yhtiö ilmoitti, että 
vuoden 2016 tilinpäätöstiedote julkaistaan 30.3.2017, vuoden 
2016 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen 
toimintakertomuksen julkaistaan 7.4.2017 ja että Componentan 
varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 
5.5.2017. 

Componenta tiedotti 15.2.2017, että sen Turkin tytäryhtiön 
Componenta Dökümcülükin A.s:n IFRS:n mukainen konsolidointi 
osaksi Componenta-konsernia päättyi 31.12.2016. 

Componenta tiedotti 6.3.2017, että Componenta Oyj:n tytäryhtiön 
Componenta Främmestad AB:n saneerausprosessille saatiin 
3.3.2017 Skaraborgin käräjäoikeudelta lisäaikaa 1.6.2017 asti. 
Edellytyksenä toteuttamiskykyiselle saneerausehdotukselle 
nähdään Componenta Främmestad AB:n ja Componenta 
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n keskinäisestä velasta 
sopiminen, mikä on vielä kesken.

Componenta tiedotti 14.3.2017, että Componenta-konsernin 
lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Pauliina 
Rannikko on irtisanoutunut Componentan palveluksesta ja hän 
siirtyy 18.4.2017 alkaen uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle.
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Componentan tulosohjeistus 2017

Yhtiön taloudellisen tilanteen, käynnissä olevien saneeraus-
menettelyjen ja käynnissä olevan rakennemuutoksen johdosta 
tulosohjeistuksen antaminen on ollut poikkeuksellisen haastavaa. 
Sen vuoksi Componentan ei ole antanut ennustetta tuloske-
hityksestä näkymiä kommentoidessaan vuoden 2016 aikana. 
Saneerausmenettelyiden etenemisen ja jatkuvien toimintojen 
vakiintuneemman likviditeetin johdosta Componenta aloittaa 
uudelleen tulosennusteiden antamisen. 

Jo aiemmin alkaneet maksuvaikeudet vaikeuttivat niin tuo-
tannollista toimintaa kuin asiakastoimituksia ja uusia tilauksia 
yrityssaneeraukseen hakeutumiseen saakka. Yrityssanee-
rausmenettelyjen eteneminen loppuvuodesta ei vielä elvyttänyt 
uusmyyntiä, vaikkakin jo aiemmin Suomessa ja Ruotsissa 
pääasiakkaiden kanssa sovittu käyttöpääomatarpeen kattava 
rahoitus osaltaan vakauttikin merkittävästi Componentan 
tuotantoa ja toimituksia sekä turvasi maksuvalmiuden viimeisen 
neljänneksen aikana.

Componenta odottaa vuoden 2017 jatkuvien toimintojen 
liikevaihdon olevan 150–170 Me. Käyttökatteen ilman vertai-
lukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 5–10 Me. 
Componentan nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava 
vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 168 Me. 

Hallituksen osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat negatiiviset 
-138,9 Me (58,1 Me) ja täten osinkoa ei ole mahdollista jakaa. 
Tämän lisäksi laki yrityksen saneerauksesta kieltää saneeraus-
menettelyn aikaisen voitonjaon omistajille. 

Varsinainen yhtiökokous

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
5.5.2017 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä 
pörssitiedotteena.

Helsinki 30. maaliskuuta 2017

COMPONENTA OYJ 
Hallitus
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Laadintaperiaatteet
Componenta on soveltanut tilinpäätöksen laatimisessa samoja 
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätök-
sessä 2015, joka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 
siten kuin ne on EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä huomioi-
den yrityssaneerausmenettelyt, jotka ovat kuvattu alla kohdassa 
Yrityssaneerausmenettelyt. Lisäksi yhtiö on ottanut tilikauden 
alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS  -standardeja 
vuoden 2015 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Tilinpäätöstiedote 
on tilintarkastamaton. 

Yrityssaneerausmenettelyt
Componenta-konsernin likviditeettitilanne muodostui kriit-
tiseksi elokuussa 2016 heikon liikevaihdon ja kannattavuuden 
arvioitua negatiivisemman kehityksen vuoksi. Yhtiö ei kyen-
nyt neuvottelemaan tilanteen vaatimaa lisärahoitusta ja tämän 
johdosta liiketoiminnan jatkaminen ilman saneerausmenette-
lyä muodostui mahdottomaksi, sillä tehtaita ei kyetty pitämään 
käynnissä puuttuvien tuotantopanosten takia. Tämän seurauk-
sena Componenta haki 1.9.2016 emoyhtiön eli Componenta Oyj:n 
sekä sen seuraavat tytäryhtiöt Componenta Finland Oy:n Suo-
messa sekä Componenta Främmestad AB:n, Componenta Wirsbo 
AB:n ja Componenta Arvika AB:n Ruotsissa asettamista yrityssa-
neeraukseen. Samassa yhteydessä Hollannin tytäryhtiö Compo-
nenta B.V. haettiin konkurssiin. Tavoitteena on, että Componenta 
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. Turkissa jatkaa toimintaansa 
ilman viranomaismenettelyjä.

Takomoliiketoimintaa Ruotsissa harjoittavat Componenta Wirsbo 
AB ja sen tytäryhtiö Componenta Arvika AB saivat saneeraus-
päätökset paikallisista käräjäoikeuksista 30.12.2016 (Compo-
nenta Wirsbo AB) ja 23.12.2016 (Componenta Arvika AB). Pää-

tökset tulivat lainvoimaisiksi 21.1.2017 Wirsbon osalta ja 14.1.2017 
Arvikan osalta. Componenta Främmestad AB:n saneerausehdo-
tuksen laatimiseen saatiin 9.12.2016 paikalliselta käräjäoikeu-
delta kolme kuukautta lisäaikaa 28.2.2017 asti ja edelleen 3.3.2017 
kolme kuukautta 1.6.2017 asti. Saneerausehdotus on lähetetty 
velkojille 2.3.2017. Ehdotus on tällä hetkellä velkojien tarkastel-
tavana. Edellytyksenä toteuttamiskykyiselle saneerausehdo-
tukselle nähdään Componentan Turkin tytäryhtiön Componenta 
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n keskinäisestä velasta sopi-
minen. Helsingin käräjäoikeus määräsi päätöksellään, että selvit-
täjän on toimitettava Componenta Oyj:n ja Componenta Finland 
Oy:n ehdotus velallisen saneerausohjelmaksi käräjäoikeudelle 
viimeistään 31.1.2017. Helsingin käräjäoikeus on 26.1.2017 päättä-
nyt pidentää määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimitta-
miseksi käräjäoikeuteen 31.3.2017 saakka selvittäjän hakemuk-
sesta. Selvittäjä on jättänyt Componenta Oyj:n ja Componenta 
Finland Oy:n ehdotukset velallisten saneerausohjelmista käräjä-
oikeudelle 30.3.2017. 

Konsernitilinpäätökseen yhdistellyillä konserniyhtiöillä oli 
konsernin ulkopuolista konsernitaseeseen kirjattua sanee-
rausvelkaa yhteensä noin 163 Me, josta Componenta Turkki 
-konsernin osuus oli noin 110 Me. Saneerausohjelmat saatta-
vat olennaisesti muuttaa konsernin tilinpäätöksessä esitet-
täviä kirjanpitoarvoja. Tilinpäätöksessä esitettäviin  sanee-
rausvelkoihin ei ole tehty mitään oikaisuja, joita mahdollisesti 
ehdotetaan tai hyväksytään osana kyseisiä saneerausoh-
jelmia.  Ottaen kuitenkin huomioon yrityssaneerausme-
nettelyistä johtuvat luontaiset epävarmuustekijät ja osittain 
jatkuvat toiminnalliset haasteet, konserni on kirjannut tiet-
tyjä  arvonalentumistappioita aineellisista ja aineettomista 
käyttöomaisuus hyödykkeistä, sijoituskiinteistöistä ja lasken-
nallisista verosaamisista.  

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN
TAULUKOT
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Konsolidointiperusta
Yhtiön näkemyksen mukaan saneerausmenettelyn aikana yhti-
öllä säilyy määräysvalta Componenta Finland Oy:n, Componenta 
Främmestad AB:n, Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta 
Arvika AB:n tavanomaiseen toimintaan. Tietyissä, kyseisten 
maiden yrityssaneerauslaeissa mainituissa erityisissä tilan-
teissa yrityssaneerauksessa oleva yhtiö kuitenkin tarvitsee toi-
miinsa selvittäjän suostumuksen. Selvittäjällä on myös oikeus 
saada käyttöönsä kaikki yhtiön toiminnallinen ja taloudellinen 
informaatio siltä osin kuin hän katsoo sen tarpeelliseksi. IFRS 
10:n mukaisista määräysvaltaan liittyvistä rajoitteista huolimatta 
yhtiö katsoo, että Componenta Finland Oy:n, Componenta Främ-
mestad AB:n, Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika 
AB:n sisällyttäminen Componentan konsernitilinpäätökseen on 
perusteltua ja antaa oikean kuvan konsernin tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta. Johto pitää konsernitilinpäätöksen laatimista 
perusteltuna, koska yhtiön ja sen konsernitilinpäätökseen yhdis-
teltyjen tytäryhtiöiden toiminnot liittyvät läheisesti toisiinsa ja 
ovat toisistaan riippuvaisia ja koska yhtiöt jättivät samanaikai-
sesti yrityssaneerauksen aloittamista koskevan hakemuksen 
käräjäoikeuksiin. Näin ollen Componentan taloudellinen infor-
maatio 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta esitetään konserniti-
linpäätöksenä, joka kattaa yhtiön ja yrityssaneerauksen alla ole-
vat tytäryhtiöt. 

Oletus toiminnan jatkuvuudesta
Tilinpäätös tilikaudelta 2016 on laadittu perustuen toiminnan jat-
kuvuuteen, jolloin oletetaan, että yhtiö pystyy ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa realisoimaan varansa ja suorittamaan 
velkansa osana tavanomaista liiketoimintaa yrityssaneeraus-
menettelyjen puitteissa. Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden 
periaatetta arvioidessaan huomioinut vahvistettuihin ja  vah-
vistamattomiin saneerausmenettelyihin liittyvät epävarmuus-
tekijät ja riskit, yhtiön käytettävissä olevat rahoituslähteet sekä 
eri saneerausmenettelyjen alla olevien yhtiöiden liiketoiminnan 
kassavirtaennusteet seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Yhtiön maksuvalmiustilanteeseen ja sen vaikutukseen yhtiön 
tuloskehitykseen sekä saneerausohjelmien ja rahoitustransakti-
oiden onnistumiseen liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka 
yhtiön johto on huomioinut tehdessään arvioita toiminnan jat-
kuvuudesta. Ilman meneillään olevien saneerausmenettelyiden 
onnistumista yhtiöllä ei ole riittävää käyttöpääomaa seuraavan 12 
kuukauden tarpeisiin. On mahdollista, että saneerausmenettelyt 
epäonnistuvat ja yhtiö ajautuu konkurssiin. 

Toiminnan jatkuvuuden kannalta saneerausmenettelyihin liitty-
vät merkittävät yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epävar-
muudet ovat seuraavat: 
–  Componenta Oyj:lle, Componenta Finland Oy:lle ja Compo-

nenta Främmestad AB:lle laaditut saneerausohjelmaehdotukset 
hyväksytään ehdotusten mukaisena ja velkojat, mukaanlukien 

Compoenta Turkissa määräysvaltaa käyttävät tahot, tukevat 
saneerasohjelmia 

–  Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB pystyvät 
maksamaan saneerausvelkansa hyväksyttyjen maksuohjel-
mien mukaisesti kesällä 2017. Tämä edellyttää, että Compo-
nenta pystyy järjestämään ulkopuolista rahoitusta yhtiöille 
riittävän likviditeetin turvaamiseksi. Yhtiöiden on määrä, pai-
kallisten tuomioistuinpäätösten mukaisesti, maksaa  heinä-
kuussa noin 40 miljoonaa kruunua konsernin ulkoisia sanee-
rausvelkoja. Yhtiön arvion mukaan, jos rahoitusta ei pystytä 
järjestämään, pyritään yhtiöiden liiketoiminta ensisijaisesti 
myymään.

–  Johto on yhtiöiden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeet-
titilannetta anaysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista 
myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, inves-
toinneista sekä käyttöpääomatarpeista. Näihin arvioihin liittyy 
merkittävää epävarmuutta.

Lopetetut toiminnot, Componenta 
BV:n konkurssi ja Componenta Turkin 
määräysvallan menettäminen

Määräysvallan menettäminen Componenta Turkissa

Componenta Oyj:n yrityssaneeraushakemus 1.9.2016 antoi turk-
kilaisille klubipankeille oikeuden käyttää yhtiön omistamien ja 
turkkilaisille klubipankeille elokuussa 2016 vakuudeksi annettu-
jen Componenta Dökümcülükin osakkeiden äänioikeutta Com-
ponenta Dökümcülükin yhtiökokouksessa ja aloittaa kyseisten 
osakkeiden realisointiprosessi perustuen klubilainasopimuk-
seen ja erilliseen Componenta Oyj:n antamaan takaussopimuk-
seen. Klubipankit eivät kuitenkaan tällöin ilmoittaneet käyttä-
vänsä näitä oikeuksia ja Componenta oli edelleen aktiivisesti 
mukana yhtiön johtamisessa sekä osallistui osakkeiden myynti-
prosessiin. Lisäksi meneillään olevan yrityssaneerausmenettelyn  
katsottiin suojaavan Componentan omistusta ja vaikutusmah-
dollisuuksia ohjata Componenta Dökümcülükin merkityksellisiä 
toimintoja.  

Vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen loppupuolella tosi-
seikat ja olosuhteet Componenta Dökümcülükin osalta muuttui-
vat siten, että Turkin klubilainapankit ottivat Componentan omis-
tamien Componenta Dökümcülükin osakkeiden myyntiprosessin 
haltuunsa ja myyntineuvotteluita jatkettiin Turkissa klubilaina-
pankkien johdolla ilman Componentan kykyä vaikuttaa proses-
siin. Vaikka Componenta Oyj:llä säilyi juridinen omistus osakkei-
siin, ei Componentalla ole kykyä ohjata merkityksellisiä Turkin 
yhtiön toimintoja eikä sen perusteella myöskään Componenta ole 
enää oikeutettu Componenta Dökümcülükin muuttuviin tuottoi-
hin.  Componenta ei ole enää oikeutettu Componenta Dökümcülü-
kin liiketoiminnan tuottamiin tuottoihin.  Componentan käsityk-
sen mukaan myöskään Componenta Dökümcülükin mahdolliset 
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myyntituotot eivät tule Componentan hyväksi . Mikäli klubilaina-
pankit tai Componenta Dökümcülükin mahdollinen uusi omistaja 
puoltavat yrityssaneerausohjelmaehdotuksia, Componenta-kon-
sernin velat Componenta Dökümcülükille alenevat ohjelmaehdo-
tuksissa ehdotettuihin määriin.  Componenta ei ole enää oikeu-
tettu Componenta Dökümcülükin liiketoiminnan tuottamiin 
tuottoihin 

Yhtiö katsoo menettäneensä määräysvallan Turkin alakonser-
nissa vuoden 2016 loppupuolella ja siitä syystä sen yhdistely 
konsernitilinpäätökseen on lopetettu 31.12.2016 ja sen toimin-
not on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi Componentan kon-
sernitilinpäätöksessä 31.12.2016. Määräysvallan menettäminen 
2016 lopussa ei Yhtiön näkemyksen mukaan tapahtunut tiet-
tynä päivämääränä ja siten raportointiteknisten syiden johdosta 
konsernin taseesta poiskirjaaminen on tehty 31.12.2016 eikä 
tällä katsota olevan olennaista merkitystä lopetettujen toimin-
tojen tulokseen. Määräysvallan menettämisen johdosta Compo-
nenta-konsernilla ei ole enää Rautaliiketoimintaa ja Alumiinilii-
ketoimintaa Turkissa.

Vuoden 2016 tiedot sekä vuoden 2015 vertailutiedot on oikaistu 
tuloslaskelman, mukaan lukien muut laajan tuloksen erät, raha-
virtalaskelman sekä eräiden tunnuslukujen osalta. Segmentti-
tiedoissa Componenta Turkin alakonsernin luvut on esitetty lope-
tettuina toimintoina ja lisäksi lopetettuina toimintoina on esitetty 
kaikkien Componenta Turkki -alakonsernin netto-omaisuuserien 
arvonalentumiset konsernin taseesta poiskirjaamisen johdosta. 
Turkin alakonsernille kohdistettu liikearvon ja kumulatiivisen 
muuntoeron taseesta poiskirjaaminen on myös esitetty lopetettu-
jen toimintojen tuloksessa. Lisäksi jatkuvien toimintojen konser-
niyhtiöiden kirjaamat arvonalentumiset Componenta Turkki -ala-
konsernilta oleviin nettosaamisiin ja osakeomistuksiin on esitetty 
lopetettujen toimintojen alla. Konsernin jatkuvien toimintojen lii-
kevaihtoon sisältyy myyntituotot lopetetuiksi toiminnoiksi luoki-
telluilta yhtiöiltä samoin kuin liitetiedoissa esitettyyn lopetettujen 
toimintojen liikevaihtoon sisältyy myyntituotot konsernitilinpää-
tökseen yhdistellyiltä konserniyhtiöiltä.   

Konsernitaseessa 31.12.2016 oli velkaa Componenta Dökümcülük 
– konsernille yhteensä noin 137 Me, josta noin 110 Me oli sanee-
rausmenettelyn alaista velkaa ja 27 saneerausmenettelyiden 
ulkopuolista velkaa. Konsernintaseessa oli saamisia Turkin ala-
konsernilta 0,1 Me.  Componenta Oyj on antanut enintään 80 
Me takauksen turkkilaisen tytäryhtiön klubilainan vakuudeksi 
vuonna 2014. Mikäli takauksen päättymisestä ei sovita, otettai-
siin saneerausmenettelyn aikana saatu takausvaatimus huo-
mioon saneerausohjelmassa ja sitä leikattaisiin. Componenta 
Oyj:n antama lainatakaus on esitetty vastuusitoumuksissa.   

Componenta B.V:n konkurssi Hollannissa
Hollannin tytäryhtiö Componenta B.V. haettiin konkurssiin 
1.9.2016 ja yhtiö menetti määräysvallan kyseisestä alakonser-

nista. Määräysvallan menettämisen johdosta Componenta-kon-
sernilla ei ole enää Rautaliiketoimintaa Hollannissa. Hollannin 
alakonsernin toiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi ja 
Componenta B.V:n yhdistely konsernitilinpäätökseen on lope-
tettu vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden 2016 
tiedot sekä vuoden 2015 vertailutiedot on oikaistu tuloslaskel-
man, mukaan lukien muut laajan tuloksen erät, rahavirtalas-
kelman sekä eräiden tunnuslukujen osalta. Segmenttitiedoissa 
Componenta B.V:n luvut on esitetty lopetettuina toimintoina ja 
lisäksi lopetettuina toimintoina on esitetty kaikkien Componenta 
B.V:n netto-omaisuuserien arvonalentumiset konsernin taseesta 
poiskirjaamisen johdosta. Lisäksi jatkuvien toimintojen konserni-
yhtiöiden kirjaamat arvonalentumiset B.V:ltä oleviin nettosaami-
siin on esitetty lopetettujen toimintojen alla. Konsernin taseeseen 
kirjatut saneerausvelat sisältävät 7,9 Me kolmansien osapuolten 
esittämiä, Componenta B.V:n puolesta annettujen takausvastui-
den perusteella selvitysmiehelle esitettyjä takausvastuuvaati-
muksia. Kyseisten velkojen kirjaaminen on esitetty lopetettujen 
toimintojen tuloksessa. 

Componenta B.V:n paikallisen liikevaihdon ja kulujen konsoli-
dointi on lopetettu jo 1.7.2016, koska konserni ei ole saanut Com-
ponenta B.V:ltä taloudellisia raportteja kolmannen vuosinel-
jänneksen lukuihin liittyen. Tällä ei ole olennaista merkitystä 
konsernitilinpäätökseen. Konsernin jatkuvien toimintojen liike-
vaihtoon sisältyy myyntituotot lopetetuiksi toiminnoiksi luokitel-
luilta yhtiöiltä samoin kuin liitetiedoissa esitettyyn lopetettujen 
toimintojen liikevaihtoon sisältyy myyntituotot konsernitilinpää-
tökseen yhdistellyiltä konserniyhtiöiltä. 

Johdon harkintaa edellyttävät  
laatimisperiaatteet
 Laadittaessa 2016 konsernitilinpäätöstä IFRS:n mukaisesti johto 
joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia.  
Arviota ja olettamia käytetään muun muassa seuraavian asiako-
konaisuuksien osalta:
-  toiminnan jatkuvuuteen liittyvissä johtopäätöksissä sekä 

analyyseissä 
-  saneerausmenettelyiden vaikutusten arvioinneissa 

konsernitilinpäätökseen
-  määriteltäessä konsernin omaisuuserien ja saatavien arvos-

tusperiaatteita ja arvoja ottaen erityisesti huomioon huomioon  
saneerausmenettelyt sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyvät 
epävarmuustekijät

Toimintasegmentit ja raportoinnin 
muutos vuonna 2016
Componentan maaliskuussa 2016 toteuttama johtamisjärjes-
telmän selkeyttäminen muutti myös konsernin raportoimat lii-
ketoimintasegmentit ja niitä vastaava raportointi käynnistyi 
2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Uuden rakenteen 
mukaisesti Componentan liiketoiminta jaettiin kahteen rapor-
tointisegmenttiin, jotka olivat Rautaliiketoiminta ja Alumiinilii-
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ketoiminta. Rautaliiketoimintaan kuuluivat Componentan rau-
tavalimot ja konepajat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja 
Turkissa. Lisäksi siihen kuuluivat mäntävalmistaja Pistons Suo-
messa, Wirsbon takomot Ruotsissa sekä yhteisyritys Compo-
nenta-Ferromatrix NV. Alumiiniliiketoimintaan kuuluivat Tur-
kissa sijaitsevat alumiinivalimo ja vanteiden tuotantoyksikkö. 
Näiden ydinliiketoimintaan kuuluvien segmenttien ulkopuolelle 
jäi Muu liiketoiminta, joka sisältää palveluyhtiöt ja kiinteistöyh-
tiöt Suomessa, konsernin hallintotoiminnot, myynti- ja logis-
tiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n sekä osakkuusyhtiö  
Kumsan A.S:n. 

Vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen aikana Componen-
tan Hollannin rautavalimot, koneistustoiminnot sekä yhteisyri-
tys Componenta Ferromatrix NV. on poistettu Rautaliiketoimin-
nasta ja siirretty lopetettuihin toimintoihin. Vastaavasti tietyt 
Hollannissa sijainneet konsernin hallintotoiminnot on siirretty 
Muusta liiketoiminnasta lopetettuihin toimintoihin. Iisalmessa 
sijaitseva Componenta Suomivalimo myytiin 30.6.2016 ja mäntä-
valmistaja Pistons 17.8.2016. Nämä myydyt yksiköt on luokiteltu 
jatkuviin toimintoihin myyntihetkeen asti. 

Vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen lopussa Turkin rauta- 
ja alumiiniliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi ja 
näin ollen Turkin Orhangazin rautavalimo ja konepaja poistet-
tiin Rautaliiketoiminnan alta ja Turkin Manisan alumiinivalimon 
ja vanteiden tuotantoyksikön sisältämä Alumiiniliiketoimin-
ta-segmentti luokiteltiin kokonaisuudessaan lopetetuiksi toi-
minnoiksi. Myös Muuhun liiketoimintaan sisältyneet myynti- ja 
logistiikkayhtiö Componenta UK Ltd. ja osakkuusyritys Kum-
san A.S. on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Täten vuoden 
2016 lopussa jatkuviin Rautaliiketoimintaan kuuluivat Porin ja 
Högforsin rautavalimot Suomessa sekä Främmestadin konepaja 
ja Wirsbon takomot Ruotsissa. Muu liiketoiminta vuoden 2016 
lopussa sisälsi Suomen palvelu- ja kiinteistö yhtiöt sekä konser-
nin hallintotoiminnot.

Konsernitasolla ylin operatiivinen päätöksentekijä on toimitus-
johtaja. Tässä tehtävässä toimitusjohtajaa avustaa konsernin 
johtoryhmä. 

Lähipiiritapahtumat
Katsauskaudella ei ollut tavaroiden myyntiä osakkuusyhtiöille 
ja ostot osakkuusyhtiöiltä olivat 0,1 Me (0,0 Me). Katsauskauden 
palveluiden myynnit osakkuusyrityksille olivat 0,1 Me (0,0 Me). 

Componenta Oyj:n toimitusjohtaja Harri Suutari sekä talousjoh-
taja Markku Honkasalo osallistuivat 16.5.2016 liikkeelle laske-
tun 40 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan merkintään.  Suu-
tari merkitsi lainaosuuksia 474 000 eurolla ja Honkasalo 60 000 
eurolla. 

Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät 
vaihtoehtoiset tunnusluvut
Componenta julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella vaihtoehtoi-
sia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan talou-
dellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kau-
sien välillä. 

Yhtiön julkaisemat vaihtoehtoiset tunnusluvut sisältävät yhtiön 
liiketoiminnan tulosta ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja, 
joista on oikaistu yhtiön varsinaiseen perusliiketoimintaan liit-
tymättömiä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Olennaisim-
pia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat luovutusvoitot ja 
-tappiot, tuotantolaitoksen sulkemiseen liittyvät tehottomuus- ja 
sopeuttamiskulut sekä poikkeukselliset alaskirjaukset ja mah-
dolliset alaskirjausten peruutukset, onnettomuuksiin ja luonnon-
katastrofeihin liittyvät kulut sekä uudelleenjärjestelyyn, ympä-
ristöön ja vahingonkorvauksiin liittyvät varaukset. Lisäksi johto 
arvioi tilinpäätöstä laatiessaan toiminnan jatkuvuuteen ja sanee-
rausmenettelyihin liittyviä mahdollisia epävarmuustekijöitä. 
Johto arvioi lisäksi määräysvaltaan ja lopetettuihin toimintoi-
hin liittyviä näkökantoja ja luokitteluperusteita. Konsernin johto 
käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavien erien luokittelussa.
 
Componenta on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyt-
tämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviran-
omaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) 
antaman ohjeistuksen mukaisesti. Componentan aiemmin käyt-
tämä ”Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä” on muutettu muo-
toon ”Oikaistu liikevoitto”. Vastaavasti ”käyttökate ilman ker-
taluonteisia eriä” on muutettu muotoon ”Oikaistu käyttökate” ja 
”Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä” on muu-
tettu muotoon ”Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen”. 

Muita Componentan käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
ovat käyttökate, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto, 
oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto, 
oikaistu oman pääoman tuotto, nettovelkaantumisaste, oikaistu 
osakekohtainen tulos ja korolliset nettovelat. 

Operatiiviset valuuttakurssierät
Konserni on aiempina vuosina raportoinut perusliiketoiminnan 
kannattavuuden ja liikevoiton myös operatiivisista valuuttakurs-
sieristä puhdistettuna.  Konserni luopui tästä raportointikäytän-
nöstä vuoden 2016 alusta lähtien ja siten raportoidut luvut ovat 
lähtökohtaisesti joko IFRS-lukuja tai ylempänä kuvattuja vaihto-
ehtoisia tunnuslukuja. Operatiivisia valuuttakurssieroja syntyy 
esimerkiksi valuuttamääräisistä ostoveloista ja myyntisaami-
sista sekä muista valuuttamääräisistä operatiivisista saamisista 
ja veloista. Sellaisten johdannaisten tulosvaikutukset, joilla suo-
jataan operatiivisia valuuttapositioita sisällytettettiin myös  mää-
ritelmällisesti operatiivisiin valuuttakurssieriin.
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Konsernin käyttökatteen täsmäytys
Me 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.10.-31.12.2016 1.10.-31.12.2015

Jatkuvien toimintojen käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja 5,4 7,5 1,6 -1,1

Operatiiviset valuuttakurssierot -2,3 0,8 -0,5 0,8

Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate 3,1 8,3 1,1 -0,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot *) -19,2 -4,4 -11,2 -2,8

Jatkuvien toimintojen käyttökate, mukaan lukien 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -16,1 3,9 -10,1 -3,0
*)  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen käyttökatteessa vuonna 2016 liittyvät Suomivalimon myyntitappioon -6,1 Me, Pistonsin mäntä-

liiketoiminnan myyntivoittoon +1,0 Me, Suomen sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksiin ja arvonalentumisiin -7,0 Me ja Ruotsin takomotoiminnoissa tapahtunei-
siin varastojen alaskirjauksiin -1,7 Me. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut olivat -3,3 Me ja muut vertailukelpoisuuteen liittyvät erät nettona -2,1 Me.

Konsernin liikevoiton täsmäytys
Me 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.10.-31.12.2016 1.10.-31.12.2015

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja -3,4 -0,4 -0,3 -3,0

Operatiiviset valuuttakurssierot -2,4 0,8 -0,5 0,8

Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto -5,8 0,4 -0,8 -2,2

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot *) -40,2 -18,9 -28,0 -17,2

Jatkuvien toimintojen liikevoitto, IFRS -46,0 -18,5 -28,8 -19,4

*)   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen liikevoitossa vuonna 2016 liittyvät Suomivalimon myyntitappioon -6,1 Me, Pistonsin mäntäliike-
toiminnan myyntivoittoon +1,0 Me ja Ruotsin rautaliiketoiminnan tuotantokaluston sekä aineettomien oikeuksien arvonalentumisiin -17,8 Me sekä Ruotsin  
takomo toiminnoissa tapahtuneisiin varastojen alaskirjauksiin -1,7 Me. Suomen sijoituskiinteistöjen sekä tehdaskiinteistöjen arvonmuutoksia ja arvon-
alentumisia kirjattiin -10,0 Me. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut olivat -3,3 Me ja muut vertailukelpoisuuteen liittyvät erät nettona -2,3 Me.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen täsmäytys
Me 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.10.-31.12.2016 1.10.-31.12.2015

Jatkuvien toimintojen tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja -14,7 -17,0 -2,3 -8,2

Operatiiviset valuuttakurssierot -2,4 0,8 -0,5 0,8

Jatkuvien toimintojen oikaistu tulos rahoituserien jälkeen -17,0 -16,2 -2,8 -7,4

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot *) 0,5 -19,0 -30,7 -17,2

Jatkuvien toimintojen tulos rahoituserien jälkeen, IFRS -16,5 -35,1 -33,5 -24,6

*)  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen tuloksessa rahoituserien jälkeen vuonna 2016 olivat samat kuin jatkuvien toimintojen liikevoitossa 
ja sen lisäksi niihin  sisältyy tuotto, sillä vakuudelliset velat maksettiin takaisin tase-arvoa alhaisempaan arvoon 43,3 Me. Rahoituseriin kirjattiin -2,2 Me jatku-
vien toimintojen saneeraukseen liittyviä toimittajatakausvaateita. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat nettona -0,4 Me.
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Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Me 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.10.-31.12.2016 1.10.-31.12.2015

Jatkuvat toiminnot:

Uudelleenjärjestelykustannukset -3,3 -3,6 -1,7 -1,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskir-
jaukset ja uudelleenarvostamiset -29,2 -15,3 -25,0 -15,3

Myyntivoitot ja myyntitappiot -5,4 0,0 0,0 0,0

Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa -2,3 -0,1 -1,2 -0,1

Yhteensä liikevoitossa, jatkuvat toiminnot -40,2 -18,9 -28,0 -17,2

Rahoituserien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 40,7 -0,1 -2,7 0,0

Yhteensä tuloksessa rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot 0,5 -19,0 -30,7 -17,2

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat veroerät -6,9 -27,9 -5,2 -28,0

Yhteensä tilikauden tuloksessa, jatkuvat toiminnot -6,4 -46,9 -35,9 -45,3

Yhteensä tilikauden tuloksessa, lopetetut toiminnot *) -181,0 -17,6 -149,6 -18,2

Yhteensä tilikauden tuloksessa -187,4 -64,5 -185,4 -63,5

*)  Ks. erillinen liite lopetetuista toiminnoista

Liikevaihdon täsmäytys
Me 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.10.-31.12.2016 1.10.-31.12.2015

Jatkuvat toiminnot yhteensä 183,6 210,1 44,3 52,7

Lopetetut toiminnot yhteensä 265,9 342,3 49,8 80,4

Sisäiset erät/eliminoinnit -45,4 -57,6 -8,2 -13,8

Componenta yhteensä 404,1 494,8 85,9 119,2
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Konsernin tuloslaskelma ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Me 1.1.-31.12.2016
1.1.-31.12.2015 

Muutettu* 1.10.-31.12.2016
1.10.-31.12.2015

Muutettu*)

Jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto 183,6 210,1 44,3 52,7

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 5,0 0,4 1,6

Liiketoiminnan kulut -180,6 -206,7 -43,6 -54,5

Käyttökate 3,1 8,3 1,1 -0,3

% liikevaihdosta 1,7 4,0 2,5 -0,5

Poistot ja arvonalenemiset -8,9 -7,9 -1,9 -1,9

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0

Liikevoitto -5,8 0,4 -0,8 -2,2

% liikevaihdosta -3,2 0,2 -1,8 -4,2

Rahoitustuotot ja -kulut -11,3 -16,6 -2,0 -5,2

Tulos rahoituserien jälkeen -17,0 -16,2 -2,8 -7,4

% liikevaihdosta -9,3 -7,7 -6,4 -14,0

Verot -0,3 0,8 -0,2 1,3

Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos -17,3 -15,4 -3,0 -6,1

Lopetetut toiminnot:

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos -10,8 -2,9 -6,4 -4,0

Tilikauden tulos -28,1 -18,2 -9,4 -10,1

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -24,9 -18,6 -7,1 -9,9

Määräysvallattomille omistajille -3,2 0,4 -2,3 -0,2

-28,1 -18,2 -9,4 -10,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos

- Componenta yhteensä, laimentamaton, e -0,20 -0,19 -0,05 -0,10

- Jatkuvat toiminnot, laimentamaton, e -0,12 -0,16 -0,02 -0,06

- Lopetetut toiminnot, laimentamaton, e -0,08 -0,03 -0,03 -0,04
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Konsernin tuloslaskelma

Me 1.1.-31.12.2016
1.1.-31.12.2015

Muutettu*) 1.10.-31.12.2016
1.10.-31.12.2015

Muutettu*)

Jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto 183,6 210,1 44,2 52,7

Liiketoiminnan muut tuotot 1,9 5,1 0,4 1,6

Liiketoiminnan kulut -201,6 -211,3 -54,8 -57,3

Käyttökate -16,1 3,9 -10,1 -3,0

% liikevaihdosta 1,7 4,0 2,5 -0,5

Poistot ja arvonalenemiset -29,9 -22,4 -18,6 -16,4

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0

Liikevoitto -46,0 -18,5 -28,8 -19,4

% liikevaihdosta -25,1 -8,8 -65,1 -36,9

Rahoitustuotot ja -kulut 29,5 -16,6 -4,7 -5,2

Tulos rahoituserien jälkeen -16,5 -35,1 -33,5 -24,6

% liikevaihdosta -9,0 -16,7 -75,8 -46,7

Verot -7,2 -27,1 -5,4 -26,7

Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos -23,7 -62,2 -38,9 -51,3

Lopetetut toiminnot:

Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos -191,8 -20,4 -156,0 -22,2

Tilikauden tulos -215,5 -82,7 -194,9 -73,6

Tilikauden tuloksen jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille -206,4 -83,1 -186,7 -73,4

  Määräysvallattomille omistajille -9,1 0,4 -8,2 -0,2

-215,5 -82,7 -194,9 -73,6

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e, yhteensä -1,64 -0,86 -1,15 -0,76

- jatkuvat toiminnot, e -0,18 -0,65 -0,23 -0,53

- lopetetut toiminnot, e -1,46 -0,21 -0,92 -0,23

- laimennusvaikutuksella oikaistu, e -1,64 -0,86 -1,15 -0,76
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Konsernin laaja tuloslaskelma

Me 1.1.-31.12.2016
1.1.-31.12.2015

Muutettu*) 1.10.-31.12.2016
1.10.-31.12.2015

Muutettu*)

Tilikauden tulos -215,5 -82,7 -194,9 -73,6

Jatkuvat toiminnot:

Muut laajan tuloksen erät

Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

  Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus 0,0 -2,7 -0,8 -2,7

Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät

  Muuntoeron muutos 1,3 -0,5 1,0 -0,4

  Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 0,0 0,0 0,0 0,0

  Rahavirran suojaukset 0,4 0,0 0,1 0,3

  Muut erät 0,0 0,0 0,0 0,1

Tulosvaikutteiset yhteensä 1,6 -0,5 1,0 -0,1

  Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,1 0,6 0,0 0,6

Jatkuvien toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,5 -2,6 0,3 -2,2

Lopetetut toiminnot

  Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus verojen jälkeen -16,3 -5,0 -14,7 -5,0

  Muuntoeron muutos 38,7 -0,1 38,8 -0,1

  Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot verojen jälkeen 4,0 -1,7 5,2 -0,5

Lopetettujen toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 26,4 -6,9 29,3 -5,5

Tilikauden laaja tulos -187,6 -92,2 -165,3 -81,4

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille -180,0 -92,1 -158,8 -80,8

  Määräysvallattomille omistajille -7,6 -0,1 -6,5 -0,6

-187,6 -92,2 -165,3 -81,4

*)  Tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tuloslaskelmaa ja rahavirtaa koskevia vertailutietoja vuodelta 2015 on oikaistu johtuen siitä, että Hollannin ja  
Turkin alakonsernit on esitetty lopetettuina toimintoina IFRS 5 mukaisesti,
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Konsernin tase
Me 31.12.2016 31.12.2015

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 0,9 7,1

Liikearvo - 29,2

Sijoituskiinteistöt 3,6 8,1

Aineelliset hyödykkeet 35,8 234,3

Osuudet osakkuusyhtiöissä - 1,2

Saamiset 0,3 7,8

Muut rahoitusvarat ja osakeomistukset 0,0 0,9

Laskennalliset verosaamiset - 5,5

Pitkäaikaiset varat yhteensä 40,6 294,1

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 17,7 68,9

Saamiset 21,4 31,7

Verosaamiset 0,1 1,4

Rahavarat 4,4 6,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä 43,5 108,2

Varat yhteensä 84,2 402,2

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 21,9 21,9

Muu oma pääoma -151,6 -10,8

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma -129,7 11,1

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 7,6

Oma pääoma yhteensä -129,7 18,6

Velat

Pitkäaikaiset

Korolliset pääomalainat 0,4 -

Korolliset velat 56,2 87,3

Korottomat velat ja pääomalainat 27,0 0,3

Varaukset 0,0 10,4

Laskennalliset verovelat 2,4 10,8

Lyhytaikaiset

Pääomalainat - -

Korolliset velat 37,9 155,7

Korottomat velat 89,1 110,0

Tuloverovelat 0,0 2,0

Varaukset 0,8 7,0

Velat yhteensä *) 213,8 383,6

Oma pääoma ja velat yhteensä 84,2 402,2

*) Konsernitilinpäätökseen yhdistellyillä konserniyhtiöillä oli 31.12.2016 konsernin ulkopuolista konsernitaseeseen kirjattua saneerausvelkaa yhteensä noin 163 Me.
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

Me 1.1.-31.12.2016
1.1.-31.12.2015

Muutettu*)

Liiketoiminnan rahavirta 

  Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -16,5 -35,1

  Poistot ja arvonalenemiset, jatkuvat toiminnot 29,9 22,4

  Rahoituksen tuotot ja kulut, jatkuvat toiminnot -29,5 16,6

  Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut, jatkuvat toiminnot -1,0 -2,6

  Käyttöpääoman muutokset, jatkuvat toiminnot 10,0 18,0

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -7,1 19,3

  Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot, jatkuvat toiminnot -2,8 -6,4

  Maksetut verot, jatkuvat toiminnot 0,0 -0,5

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta -9,9 12,4

Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta 9,7 -2,1

Liiketoiminnan nettorahavirta -0,2 10,3

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, jatkuvat toiminnot -2,6 -3,6

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti, jatkuvat toiminnot 9,7 0,1

Muut investoinnit ja myönnetyt lainat, jatkuvat toiminnot 0,0 0,0

Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut, jatkuvat toiminnot 0,3 1,4

Jatkuvien toimintojen investointien rahavirta 7,4 -2,1

Lopetettujen toimintojen investointien rahavirta -8,3 -24,7

Investointien nettorahavirta -0,9 -26,8

Rahoituksen rahavirta

Maksetut osingot, jatkuvat toiminnot - -

Vaihtovelkakirjalainan liikkeellelasku, jatkuvat toiminnot 25,4 0,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut, jatkuvat toiminnot -3,0 -2,3

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-), jatkuvat toiminnot -0,5 1,6

Pitkäaikaisten lainojen nostot, jatkuvat toiminnot 0,1 0,1

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset, jatkuvat toiminnot -15,7 -10,0

Jatkuvien toimintojen rahoituksen rahavirta 6,3 -10,6

Lopetettujen toimintojen rahoituksen rahavirta -6,9 21,1

Rahoituksen nettorahavirta -0,6 10,5

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -1,7 -6,0

  Rahavarat tilikauden alussa 6,1 12,1

  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0

  Rahavarat tilikauden lopussa 4,4 6,1

*)  Tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tuloslaskelmaa ja rahavirtaa koskevia vertailutietoja vuodelta 2015 on oikaistu johtuen siitä, että Hollannin ja  
Turkin alakonsernit on esitetty lopetettuina toimintoina IFRS 5 mukaisesti.
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Osake- 
pääoma

Yli- 
kurssi-
rahasto

Muut 
rahastot

Raha- 
virran 

suojaukset
Muunto- 

erot
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Määräys- 
vallat- 
tomien 

omistajien
osuus

Oma  
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015 21,9 15,0 179,5 -0,4 -36,3 -76,5 103,1 8,0 111,2

Tilikauden tulos -83,1 -83,1 0,4 -82,7

Muuntoerot -0,5 -0,5 0,0 -0,5

Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0
Rakennusten, maa-alueiden ja sijoitus-
kiinteistöjen uudelleenarvostus -2,1 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0

Lopetettujen toimintojen  
laajan tuloksen erät -4,9 -0,1 -1,4 -6,4 -0,4 -6,9

Tilikauden laaja tulos -7,0 0,0 -0,6 -84,4 -92,1 -0,1 -92,2

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

Oma pääoma 31.12.2015 21,9 15,0 172,5 -0,4 -37,0 -160,9 11,1 7,6 18,6

Oma pääoma 1.1.2016 21,9 15,0 172,5 -0,4 -37,0 -160,9 11,1 7,6 18,6

Tilikauden tulos -206,4 -206,4 -9,1 -215,5

Muuntoerot 1,3 1,3 0,0 1,3

Rahavirran suojaukset 0,3 0,3 0,3

Muutokset rakennusten ja maa-alueiden 
uudelleenarvostusrahastossa 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0

Lopetettujen toimintojen laajan tulok-
sen erät

-15,2 36,3 3,7 24,8 1,5 26,4

Tilikauden laaja tulos -15,2 0,3 37,6 -202,7 -180,1 -7,6 -187,7
Vaihdettavan joukkovelkakirjalainan 
liikkeellelasku 0,6 0,6 0,6
Vaihdettavan joukkovelkakirjalainan 
konversio osakkeiksi 38,8 38,8 38,8

Oma pääoma 31.12.2016 21,9 15,0 196,7 -0,1 0,6 -363,6 -129,7 0,0 -129,7
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Konsernin tunnusluvut
31.12.2016 31.12.2015

Omavaraisuusaste, % -165,3 4,6

Oma pääoma/osake, e -0,74 0,11

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me -35,2 261,7

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % -0,2 2,3

Sijoitetun pääoman tuotto, % -61,7 -7,2

Oikaistu oman pääoman tuotto, % n/a -20,4

Oman pääoman tuotto, % n/a -92,6

Korolliset nettovelat, korollinen pääomalaina velkana, Me 90,1 237,0

Net gearing, pääomalaina velkana, % n/a 1 273,0

Jatkuvien toimintojen tilauskanta, Me 30,8 31,4

Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 1,3 5,7

Lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 18,5 25,7

Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me, koko konserni  13,5 26,2

Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me, koko konserni 19,9 31,5

Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta, koko konserni 4,9 6,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, jatkuvat toiminnot 893 997

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 992 1 093
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, koko konserni 3 614 3 982

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, koko konserni 3 893 4 281

Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 791 991

Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 878 1 080

Henkilöstö kauden lopussa, koko konserni 3 154 3 979

Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, koko konserni 3 350 4 269

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, %, koko konserni 93,0 91,3

Vastuusitoumukset, Me 149,4 586,0

Osakekohtaiset tiedot 31.12.2016 31.12.2015

Osakemäärä tilikauden lopussa, tuhatta kpl 176 137 97 269

Tulos/osake (EPS), e -1,64 -0,86

Tulos/osake (EPS),  e laimennuksella -1,64 -0,86

Rahavirta/osake, e 0,00 0,11

Oma pääoma/osake, e -0,74 0,11

Osinko/osake, e 0,00*) 0,00

Osinko/tulos, % 0,00 0,00

Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00

P/E-luku neg. neg.

Tilikauden viimeinen pörssikurssi, e 0,18 0,69
*)  Saneerausmenettelyn johdosta yhtiö ei voi jakaa osinkoa. 

Tämän lisäksi osingonjaon estää Componenta Oyj:n negatiivinen jakokelpoinen oma pääoma.
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Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo
Me 1-12/2016 1-12/2015

Aineellisten hyödykkeiden muutokset

Hankintameno kauden alussa 586,1 571,2

Muuntoerot -3,6 1,7

Lisäykset 19,8 30,0

Hankitut liiketoiminnot 0,0 0,0

Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos -0,8 -11,9

Vähennykset ja siirrot erien välillä -390,0 -4,9

Hankintameno kauden lopussa 211,5 586,1

Kertyneet poistot kauden alussa -351,7 -319,7

Muuntoerot 2,3 -1,3

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 212,2 2,7

Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot 0,0 0,0

Tilikauden poistot ja arvonalenemiset -38,5 -33,5

Kertyneet poistot kauden lopussa -175,7 -351,7

Tasearvo kauden lopussa 35,8 234,3

Liikearvo

Hankintameno kauden alussa 29,2 29,1

Muuntoero 0,2 0,0

Vähennykset ja siirrot erien välillä -29,4 -

Tasearvo kauden lopussa 0,0 29,2



COM PON E N TA  T I L I N PÄ ÄTÖS T I E D OT E  1 .1 . -  31 .12.2016

30

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2015

Jatkuvien toimintojen liikevaihto markkina-alueittain
Me 1-12/2015 1-12/2016

Ruotsi 81,6 74,9

Suomi 42,8 28,2

Benelux-maat 30,1 25,0

Saksa 16,3 17,5

Muu Eurooppa 31,1 30,4

Muut maat 8,2 7,6

Jatkuvat toiminnot 210,1 183,6

Lopetetut toiminnot 342,3 265,9

Sisäiset erät/eliminoinnit -57,6 -45,4

Yhteensä 494,8 404,1

Konsernin kehitys

Jatkuvien toimintojen neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
Me Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

Ruotsi 22,6 24,4 15,2 19,4 20,2 21,0 15,7 18,0

Suomi 11,8 11,4 8,2 11,3 8,8 9,2 5,0 5,2

Benelux-maat 7,7 8,9 6,6 7,0 7,4 6,1 4,8 6,7

Saksa 5,1 3,8 2,5 4,8 3,8 5,3 4,3 4,1

Muu Eurooppa 7,4 8,2 9,3 6,3 6,6 8,8 6,1 8,9

Muut maat 2,4 1,1 0,9 3,9 2,8 3,2 0,3 1,3

Jatkuvat toiminnot 57,0 57,8 42,6 52,7 49,6 53,5 36,2 44,3

Lopetetut toiminnot 90,9 89,1 82,0 80,4 82,8 86,0 47,3 49,8

Sisäiset erät/eliminoinnit -14,8 -14,9 -14,1 -13,8 -14,2 -14,7 -8,4 -8,2

Yhteensä 133,1 132,0 110,5 119,2 118,2 124,8 75,1 85,9

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Me 1-12/2015 1-12/2016

Liikevaihto 210,1 183,6

Liikevoitto 0,4 -5,8

Nettorahoituskulut *) -16,6 -11,3

Tulos rahoituserien jälkeen -16,2 -17,0

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille
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Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain  
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Me Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

Liikevaihto 57,0 57,8 42,6 52,7 49,6 53,5 36,2 44,3

Liikevoitto 2,8 0,8 -1,0 -2,2 -2,1 0,1 -3,1 -0,7

Nettorahoituskulut *) -4,3 -3,7 -3,4 -5,2 -2,6 -3,3 -3,3 -2,0

Tulos rahoituserien jälkeen -1,5 -2,9 -4,4 -7,4 -4,8 -3,1 -6,4 -2,7

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain  
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Liikevoitto, Me Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

Rautaliiketoiminta 1,6 -0,1 -2,1 -0,8 -2,6 -0,6 -3,4 -1,6

Muu liiketoiminta 1,0 0,9 1,1 -1,4 0,4 0,7 0,4 0,9

Sisäiset erät 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0

Componenta yhteensä 2,8 0,8 -1,0 -2,2 -2,1 0,1 -3,1 -0,7

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys
Me 1-12/2015 1-12/2016

Liikevaihto 210,1 183,6

Liikevoitto -18,5 -46,0

Nettorahoituskulut *) -16,6 29,5

Tulos rahoituserien jälkeen -35,1 -16,5

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys liiketoimintasegmenteittäin  
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Liikevoitto, Me *) 1-12/2015 1-12/2016

Rautaliiketoiminta -1,4 -8,2

Muu liiketoiminta 1,7 2,4

Sisäiset erät 0,1 0,0

Componenta yhteensä 0,4 -5,8

*) Vertailuvuoden lukuja on oikaistu laadintaperiaatteissa tarkemmin kuvatulla tavalla.
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Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin
Liikevaihto, Me 1-12/2015 1-12/2016

RAUTALIIKETOIMINTA, JATKUVAT TOIMINNOT

Ulkoinen liikevaihto 192,2 171,7

Sisäinen liikevaihto 1,6 1,7

Liikevaihto yhteensä 193,8 173,4

MUU LIIKETOIMINTA, JATKUVAT TOIMINNOT

Ulkoinen liikevaihto 2,2 1,5

Sisäinen liikevaihto 22,7 16,3

Liikevaihto yhteensä 25,0 17,8

Sisäiset erät/eliminoinnit, jatkuvat -8,6 -7,6

Jatkuvat toiminnot yhteensä 210,1 183,6

Rautaliiketoiminta, lopetetut toiminnot 241,0 180,6

Alumiiniliiketoiminta, lopetetut toiminnot 93,0 80,5

Muu liiketoiminta, lopetetut toiminnot 31,5 26,3

Sisäiset erät/eliminoinnit, lopetetut -23,2 -21,5

Lopetetut toiminnot yhteensä 342,3 265,9

Sisäiset erät/eliminoinnit, konserni -57,6 -45,4

COMPONENTA yhteensä 494,8 404,1

Liikevoiton täsmäytys, Me 1-12/2015 1-12/2016

Rautaliiketoiminta, jatkuvat toiminnot -1,4 -8,2

Muu liiketoiminta, jatkuvat toiminnot 1,7 2,4

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot -18,9 -40,2

Sisäiset erät 0,1 0,0

Jatkuvat toiminnot yhteensä -18,5 -46,0

1-12/2015 1-12/2016

Liikevoitto, lopetetut toiminnot ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, Me 6,6 5,3

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain
Me Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

Liikevaihto 57,0 57,8 42,6 52,7 49,6 53,5 36,2 44,2

Liikevoitto 2,3 0,4 -1,7 -19,5 -2,3 -6,7 -8,5 -28,6

Nettorahoituskulut *) -4,3 -3,7 -3,4 -5,2 -2,6 40,3 -3,4 -4,7

Tulos rahoituserien jälkeen -2,1 -3,3 -5,2 -24,7 -4,9 33,6 -11,8 -33,4

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille
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Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain
Liikevaihdon täsmäytys, Me Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

Rautaliiketoiminta, jatkuvat toiminnot 52,7 53,7 38,7 48,6 45,9 50,3 34,1 43,2

Muu liiketoiminta, jatkuvat toiminnot 6,5 6,2 5,9 6,3 6,1 4,9 3,6 3,2

Sisäiset erät/eliminoinnit -2,3 -2,1 -2,0 -2,2 -2,3 -1,6 -1,5 -2,1

Jatkuvat toiminnot yhteensä 57,0 57,8 42,6 52,7 49,6 53,5 36,2 44,3

Lopetetut toiminnot 90,9 89,1 82,0 80,4 82,8 86,0 47,3 49,8

Sisäiset erät/eliminoinnit -14,8 -14,9 -14,1 -13,8 -14,2 -14,7 -8,4 -8,2

Componenta yhteensä 133,1 132,0 110,5 119,2 118,2 124,8 75,1 85,9

Liikevoiton täsmäytys, Me Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

Rautaliiketoiminta, jatkuvat toiminnot 1,6 -0,1 -2,1 -0,8 -2,6 -0,6 -3,4 -1,6

Muu liiketoiminta, jatkuvat toiminnot 1,0 0,9 1,1 -1,4 0,4 0,7 0,4 0,9

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, 
jatkuvat toiminnot

-0,5 -0,4 -0,8 -17,2 -0,1 -6,8 -5,3 -28,0

Sisäiset erät/eliminoinnit 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0

Jatkuvat toiminnot yhteensä 2,3 0,4 -1,7 -19,5 -2,3 -6,7 -8,5 -28,6

Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16
Liikevoitto, lopetetut toiminnot ilman 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, 
Me 2,7 5,4 2,6 -4,1 1,9 -1,4 1,6 3,2

Tilauskanta kauden  
lopussa, Me Q1/15*) Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

Rautaliiketoiminta, jatkuvat toiminnot 34,9 37,2 31,3 31,4 32,4 34,5 31,4 30,8

Muu liiketoiminta, jatkuvat toiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sisäiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jatkuvat toiminnot yhteensä 34,9 37,2 31,3 31,4 32,4 34,5 31,4 30,8

Lopetetut toiminnot 66,2 71,8 57,4 52,0 58,2 53,6 45,3 0,0

Sisäiset erät -3,5 -3,7 -2,6 -2,8 -2,8 -2,2 -1,8 0,0

Lopetetut toiminnot yhteensä 62,7 68,1 54,9 49,3 55,4 51,4 43,5 0,0
Sisäiset erät jatkuvien ja lopetettujen 
toimintojen välillä -5,2 -8,4 -4,0 -3,8 -5,1 -7,8 -7,6 0,0

Componenta yhteensä 92,3 96,8 82,1 76,9 82,7 78,2 67,3 30,8

*) Tilauskanta 6.4.2015
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Liiketoimintasegmentit
Me 31.12.2016 31.12.2015

Jatkuvat toiminnot

Rautaliiketoiminta

Varat 70,0 103,4

Velat 74,1 84,8

Investoinnit sis. rahoitusleasing 1,3 5,5

Poistot ja arvonalenemiset 27,0 16,7

Muu liiketoiminta

Varat 11,9 35,5

Velat 18,7 13,3

Investoinnit sis. rahoitusleasing 0,0 0,2

Poistot ja arvonalenemiset 2,9 4,5

Lopetetut toiminnot

Varat 0,0 293,1

Velat 0,0 90,7

Investoinnit sis. rahoitusleasing 18,5 25,7

Poistot ja arvonalenemiset 61,3 14,2

Tulosohjeistuksen vertailukelpoisen liikevaihdon täsmäytys, Me 1-12/2016

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot yhteensä, IFRS 183,6

Oikaistaan, Suomivalimon & Pistonsin liikevaihto 2016 ennen myyntihetkeä -8,1

Oikaistaan, tuotemerkki ja hallintopalveluveloitukset Hollannista ja Turkista vuonna 2016 -8,8

Tulosohjeistuksen vertailukelpoinen liikevaihto 166,8
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Lopetetut liiketoiminnot
Me 2016 2015

Lopetetut toiminnot yhteensä tilikauden tuloksessa, IFRS -191,8 -20,4

Lopetetut toiminnot yhteensä tilikauden tuloksessa, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -10,8 -2,9

Lopetetut toiminnot yhteensä liikevoitossa, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 5,3 6,7

Componenta BV -konserni, lopetettu toiminto
Me 2016 2015

Liikevaihto, 1-6/2016 & 1-12/2015 43,8 83,3

Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -2,8 -7,6

Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -3,5 -9,0

Tilikauden tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, 1-6/2016 & 1-12/2015  -3,5 -9,0

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta BV:n tuloksessa ennen konsernitaseesta 
poiskirjaamista, 1-6/2016 & 1-12/2015 -2,9 -15,9

Tilikauden tulos, IFRS, ennen taseesta poiskirjaamista 1-6/2016 & 1-12/2015  -6,4 -24,9

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, muiden yhdisteltävien konserniyhtiöiden saatavien 
alaskirjaukset -21,8 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta BV:n puolesta annettujen takausvastuiden 
kirjaaminen konsernin emoyhtiössä -7,9 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta BV:n nettovarallisuuden kirjaaminen pois 
konsernin taseesta 13,5 -

Componenta BV, lopetetun toiminnon tulos yhteensä, IFRS, 1-6/2016 & 1-12/2015 *) -22,5 -24,9

Componenta BV:n konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutukset konsernin omaan pääomaan, täsmäytykset

Me 2016
Componenta BV:n nettovarallisuuden taseesta poiskirjaaminen vaikutus tuloksen tai muun laajan 
tuloksen erien kautta 14,8

Muiden yhdisteltävien konserniyhtiöiden saatavien alaskirjaukset Componenta BV:ltä -21,8

Componenta BV:n puolesta annettujen takausvastuiden kirjaaminen konsernin emoyhtiössä -7,9

Componenta BV:n konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutus konsernin omaan pääomaan -14,9

Me 2016

Componenta BV -alakonsernin ulkoisten varallisuuserien poiskirjaaminen konsernin taseesta -41,6

Componenta BV -alakonsernin ulkoisten velkaerien poiskirjaaminen konsernin taseesta 34,5

Componenta BV:n puolesta annettujen takausvastuiden kirjaaminen konsernin emoyhtiössä -7,9

Componenta BV:n konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutus konsernin omaan pääomaan -14,9

*)  Componenta BV:n lopetettujen toimintojen tulos tilikaudella, mukaan lukien Hollannin alakonsernin nettovarallisuuserien taseesta poiskirjaamiset  sekä jatku-
vien toimintojen konserniyhtiöiden arvonalentumisten kirjaukset koskien saamisia Hollannin alakonsernilta, oli yhteensä -22,5 Me (-24,9 Me). Hollannin alakon-
sernin nettovarallisuuserien taseesta poiskirjaamiset tuloksen tai laajan tuloksen kautta sekä jatkuvien toimintojen konserniyhtiöiden arvonalentumisten 
kirjaukset koskien saamisia Hollannin alakonsernilta, sekä  konsernin emoyhtiössä kirjatut saneerausvelkojen alaiset Componenta BV:n puolesta annettujen 
takausten kirjaukset, olivat yhteensä -14,9 Me. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät Componenta Hollannin tuloslaskelmassa ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana olivat -2,9 Me.  -2,9 Me liittyen Furan-linjan tuotannon lopettamiseen sekä paikallisiin muihin uudelleenjärjestelymenoihin. Componenta B.V.:n paikallisen 
tuloslaskelman konsolidointi on lopetettu jo 1.7.2016, koska konserni ei ole saanut Componenta BV:ltä taloudellisia raportteja vuoden 2016 kolmannen vuosinel-
jänneksen lukuihin liittyen. Tällä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilikauden tulokseen. Componenta BV:n osakkeiden arvo konsernin taseessa on 1 euro.  
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Componenta Turkki -alakonserni, lopetettu toiminto 
Me 2016 2015

Liikevaihto 226,1 264,9

Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 8,1 14,3

Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -4,7 6,9

Tilikauden tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -7,3 6,2

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Turkin tuloksessa ennen konsernitaseesta 
poiskirjaamista -25,5 -1,7

Tilikauden tulos, IFRS, ennen taseesta poiskirjaamista -32,8 4,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, muiden konserniyhtiöiden saatavien alaskirjaukset -1,5 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kertyneet muuntoerot mukaan lukien  
määräysvallattomien osuus -38,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Turkki -alakonsernin konserniliikearvon 
kirjaaminen pois konsernin taseesta -20,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Turkin nettovarallisuuden kirjaaminen pois 
konsernin taseesta -75,2 -

Componenta Turkki, lopetetun toiminnon tulos yhteensä, IFRS *) -169,2 4,5

Componenta Turkin määräysvallan menettäminen ja taseesta poiskirjaamisen vaikutukset konsernin omaan 
pääomaan, täsmäytykset

Me 2016
Componenta Turkin nettovarallisuuden taseesta poiskirjaamisen vaikutus tuloksen  
tai muun laajan tuloksen erien kautta -88,9

Componenta Turkki -alakonsernin konserniliikearvojen kirjaaminen pois konsernin taseesta -20,9

Muiden konserniyhtiöiden saatavien alaskirjaukset Componenta Turkilta -1,5
Componenta Turkin määräysvallan menettämisen ja taseesta poiskirjaamisen  
vaikutus konsernin omaan pääomaan -111,4

Me 2016

Componenta Turkki -alakonsernin ulkoisten varallisuuserien poiskirjaaminen konsernin taseesta -199,1

Componenta Turkki -alakonsernin ulkoisten velkaerien poiskirjaaminen konsernin taseesta 245,8

Componenta Turkki -alakonsernin konserniliikearvojen kirjaaminen pois konsernin taseesta -20,9

Muiden konserniyhtiöiden velat Componenta Turkille lisätään konsernin taseeseen -137,3
Componenta Turkin määräysvallan menettämisen ja taseesta poiskirjaamisen  
vaikutus konsernin omaan pääomaan -111,4

*)  Componenta Turkki -alakonsernin lopetettujen toimintojen tulos tilikaudella, mukaan lukien alakonsernin nettovarallisuuserien kirjaaminen pois konsernin 
taseesta, oli yhteensä -169,2 Me (4,5 Me). Turkin alakonsernin  nettovarallisuuserien taseesta poiskirjaaminen, joko tuloksen tai laajan tuloksen kautta, mukaan 
lukien konserniliikearvon kirjaaminen pois konsernin taseesta, sekä jatkuvien toimintojen konserniyhtiöiden arvonalentumisten kirjaukset koskien saamisia 
Turkin alakonsernilta olivat 2016 yhteensä -111,4 Me. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät Componenta Turkin tuloslaskelmassa ennen konsolidoinnin lopet-
tammista olivat -25,5 Me. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä tilikauden 2016 aikana seuraavasti: kolmannella vuosineljänneksellä kirjattu Turkin rautaliike-
toiminnan liikearvon arvon alentuminen -7,5 Me, kolmannella vuosineljänneksellä kirjattu arvonalentuminen liittyen konkurssiin haetun Componenta BV:n 
saamisista -9,6 Me, verotarkastuksen yhteydessä määrättyjä lisäveroja - 2,5 Me, myyntisaamisten arvonalentumisia yhteensä -3,6 Me, koneiden ja kaluston 
arvonalentumisia -1,5 Me sekä uudelleenjärjestely- ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nettona -0,8 Me.Componenta Turkki -alakonsernin pai-
kallisen tuloslaskelman yhdistely on lopetettu 31.12.2016. Taseesta poiskirjaamiset on tehty 31.12.2016 tase-arvoja käyttäen. Turkin tytäryhtiön arvo konsernin 
taseessa on 1 euro. Konsernin taseessa on velkaa ei-yhdisteltävälle Turkin alakonsernille 137,3 Me, josta noin 110 Me on saneerauksen alaista velkaa.
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Johdannaissopimusten nimellisarvot

31.12.2016 31.12.2015
Me Nimellisarvo Nimellisarvo

Valuuttajohdannaiset *)

Valuuttatermiinisopimukset - 7,5

Valuutanvaihtosopimukset - 9,8

Valuuttaoptiot - -

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät - -

1-5 vuoden sisällä erääntyvät - -

Hyödykejohdannaiset

Sähkötermiinisopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät - 1,3

1-5 vuoden sisällä erääntyvät - 1,7

Yhteensä 0,0 20,3

*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi.

Johdannaissopimusten käyvät arvot
31.12.2016 31.12.2015 

 
Me

Käypä arvo,
positiivinen

Käypä arvo,
negatiivinen

Käypä arvo,
netto

Käypä arvo,
netto

Valuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinisopimukset - - - -0,2

Valuutanvaihtosopimukset - - - -0,4

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset - - - -

Hyödykejohdannaiset

Sähkötermiinisopimukset - - - -0,8

Yhteensä 0,0 0,0 0,0 -1,4
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon määrittely

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

TASO 1: 
Täysin samanehtoiselle 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 
määrittäminen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa.

Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q4 / 2016

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3

Valuuttajohdannaiset (OTC) - - -

Korkojohdannaiset (OTC) - - -

Hyödykejohdannaiset - - -

Myytävissä olevat sijoitukset - - -

Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q4 / 2015

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3

Valuuttajohdannaiset (OTC) - -0,6 -

Korkojohdannaiset (OTC) - - -

Hyödykejohdannaiset -0,8 - -

Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,8

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 tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla.



COM PON E N TA  T I L I N PÄ ÄTÖS T I E D OT E  1 .1 . -  31 .1 2 .2016COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2015

39

Vastuusitoumukset 

Me 31.12.2016 31.12.2015

Kiinteistökiinnitykset

   Omista velvoitteista 7,8 8,1

Yrityskiinnitykset

   Omista velvoitteista 53,3 114,5

Pantit

   Omista velvoitteista 4,0 458,2

Muut vuokrasopimukset 3,4 4,1

Muut vastuut 80,9 1,2

Yhteensä 149,4 586,0

Componentalla oli 31.12.2016 taseen ulkopuolisia rahoitusleasingsitoumuksia, ei vielä alkaneista sopimuksista, yhteensä 0,0 Me 
(3,7 Me). Rahoitusleasingvelka ja investointikohde rekisteröidään taseessa rahoitusleasingsopimuksen alkaessa ja investointi kohdetta 
vastaanotettaessa.

Euron vaihtokurssit
Päätöskurssi Keskikurssi

Yksi euro on 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

SEK 9,5525 9,1895 9,4689 9,3528

USD 1,0541 1,0887 1,1069 1,1095

GBP 0,8562 0,7340 0,8195 0,7259

TRY (Turkin keskuspankki) 3,7099 3,1776 3,3413 3,0167

RUB 64,3000 80,6736 74,1446 68,1066
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman  
tuotto-% (ROE) *)

=
Koko konsernin tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus (vuosineljännesten keskiarvo)

Sijoitetun pääoman  
tuotto-% (ROI) *)

=
Koko konsernin tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset velat (vuosineljännesten keskiarvo)

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

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

 
Tulos/osake, e (EPS)

 
=

Tulos rahoituserien jälkeen – verot  +/- määräysvallattomien omistajien osuus - hybridilainan siirtyvät 
sekä maksetut korot
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Tulos/osake, e,  
laimennusvaikutuksella

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

Rahavirta/osake, e  
(CEPS)

=
Liiketoiminnan nettorahavirta 
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

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 
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