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Raportointiperiaatteet

Componentan painettu ja verkossa luettava vuoden 2009 yritysvastuuraportti kattaa konsernin vastuullisuuden kolme osa-aluetta,
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Componenta on julkaissut erillisen yritysvastuuraportin vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Sitä ennen vuosina 2003 - 2005 raportoimme toimintamme ympäristövaikutuksista julkaisemalla erilliset ympäristöraportit.
Tähän vuoden 2009 yritysvastuuraporttiin on koottu tiedot
konsernin liiketoimintayksiköistä Turkissa, Suomessa, Hollannissa
ja Ruotsissa noudattaen Global Reporting Initiativen (GRI) G3ohjeistusta. Taloudellisen vastuun luvut on laadittu IFRS:ää noudattaen ja ne on tilintarkastettu. Muilta osin raportin tiedot ovat varmentamattomia.
Ympäristötiedot raportoidaan niistä Componentan tuotantoyksiköistä, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Sosiaalisen
vastuun luvut kattavat koko konsernin henkilöstön. Ympäristö- ja

henkilöstölukuihin sisältyvät Turkin yksiköiden tiedot vuodesta
2006 alkaen.
Yritysvastuuraportti 2009 sisältää riippumattoman osapuolen
tekemän GRI-ohjeiston vastaavuusvertailun ja varmennuksen, jonka mukaan raportti täyttää GRI-ohjeiston sovellustason B vaatimukset.
Componentassa vastuullisuus linkittyy suoraan yhtiön strategiaan ja strategisiin tavoitteisiin ja on osa päivittäistä toimintaa. Yritysvastuuraportin avulla kerromme sidosryhmillemme Componentan
olennaisista taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.
GRI-ohjeiston mukainen raportointi varmistaa raportoitujen tietojen luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden.
Seuraamme ja raportoimme toimintamme vaikutuksia säännöllisesti ja julkistamme niitä koskevat tiedot vuosittain yritysvastuuraportissa. Seuraava raportti julkaistaan vuonna 2011.
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