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 • konsernin tilauskanta kasvoi 33 % ja oli 

kesäkuun lopussa 111 Me (84 Me).

 • Liikevaihto katsauskaudella nousi 44 % ja oli 

301 Me (209 Me).

 • kapasiteetin käyttöaste katsauskaudella  

oli 74 % (54 %). 

 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 19,2 Me 

(4,3 Me). Liikevoitto kertaluonteisten erien 

jälkeen oli 16,1 Me (4,3 Me). 

 • tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia 

eriä oli 7,3 Me (-7,8 Me). tulos rahoituserien 

jälkeen mukaan lukien kertaluonteiset erät oli 

4,2 Me (-7,8 Me).  

 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 

oli 0,29 e (-0,33 e). Osakekohtainen tulos 

kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,15 e (-0,33 e).

 • käyttämättömät luottositoumukset ja rahavarat 

katsauskauden lopussa olivat 57 Me.



Tulos parani merkiTTäväsTi, 
kysynTänäkymäT loppuvuodelle 
edelleen hyväT
ComponenTan Q2/2011 

kaTsaus lyhyesTi

Huhti - kesäkuun liikevaihto oli 
156,5 Me, joka oli 33 % enemmän kuin 
vuotta aiemmin (117,3 Me). toisella 
vuosineljänneksellä konsernin kapa-
siteetin käyttöaste oli 76 % (58 %). toi-
sen vuosineljänneksen liikevoitto il-
man kertaluonteisia eriä nousi ja oli 
10,7 Me (4,0 Me) ja kertaluonteisten 
erien jälkeen 10,1 Me (4,0 Me). toisen 
vuosineljänneksen tulos rahoituseri-
en jälkeen ilman kertaluonteisia eriä 
parani edellisvuodesta ja oli 4,1 Me 
(-2,2 Me) ja kertaluonteisten erien jäl-
keen 3,5 Me (-2,2 Me). 

toisen vuosineljänneksen liike-
voittoa paransivat edellisvuodesta lä-
hinnä huomattavasti korkeammat 
tuotantovolyymit ja aikaisemmin to-
teutetut kustannussopeutustoimet. 
toisen vuosineljänneksen liikevoittoa 
rasittivat alueellisten raaka-aineiden 
ja muiden materiaalilisien piiriin kuu-
lumattomien raaka-aineiden hintojen 
nousut –0,7 Me.

Osakkeenomistajille kuuluva tulos 
ilman kertaluonteisia eriä vuoden toi-
selta vuosineljännekseltä oli 2,9 Me  
(-1,7 Me) eli osakekohtaisesti 0,16 e 
(-0,10 e).

Huhti - kesäkuun liiketoiminnan 
nettorahavirta oli 5,3 Me (12,1 Me).

Tammi - kesäkuun 2011 

osavuosikaTsaus

liikevaihTo ja TilauskanTa 

konsernin liikevaihto tammi - kesä-
kuussa oli 300,6 Me (208,5 Me). Liike-
vaihto nousi 44 % ja tuotannon arvo 
45 %. konsernin kapasiteetin käyttö-
aste katsauskaudella oli 74 % (54 %). 
tilauskanta kesäkuun lopussa nousi 
edellisen vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna 33 % ja oli 111,2 Me 
(83,6 Me). tilauskanta käsittää kahden 
seuraavan kuukauden vahvistetut ti-
laukset. 

turkin toimintojen liikevaihto nousi 
50 % edellisvuodesta ja oli 140,5 Me 
(93,7 Me). tilauskanta oli katsauskau-
den lopussa 59,4 Me (42,4 Me). turkin 
tilauskantaa nostivat erityisesti ra-
kennus- ja kaivoskoneiden sekä auto-
teollisuuden hyvä kehitys.

suomen toimintojen liikevaihto 
nousi 27 % edellisvuodesta ja oli 
60,7 Me (47,9 Me). tilauskanta oli kat-
sauskauden lopussa 16,3 Me (15,8 Me). 
suomen tilauskanta kertyy pääsään-
töisesti raskaan ajoneuvoteollisuuden 
ja koneenrakennusteollisuuden val-
mistajilta.

Hollannin toimintojen liikevaihto 
nousi 36 % edellisvuodesta ja oli 
57,4 Me (42,1 Me). tilauskanta oli kat-

sauskauden lopussa 21,0 Me (14,6 Me). 
Hollannin tilauskannan vahvistumi-
seen vaikuttivat rakennus- ja kaivos-
koneiden, maatalouskoneiden, ras-
kaan ajoneuvoteol lisuuden sekä 
koneenrakennus teollisuuden lisään-
tyneet tilaukset.

Ruotsin toimintojen liikevaihto 
nousi 75 % edellisvuodesta ja oli 
64,8 Me (37,1 Me). tilauskanta oli kat-
sauskauden lopussa 22,9 Me (16,5 Me). 
Ruotsin tilauskannan paranemiseen 
vaikuttivat erityisesti raskaan ajo-
neuvoteollisuuden ja koneenraken-
nusteollisuuden lisääntyneet tilauk-
set.

Componentan liikevaihto jakautui 
katsauskaudella asiakastoimialoittain 
seuraavasti: raskaat ajoneuvot 28 % 
(25 %), rakennus- ja kaivos teollisuus 
23 % (21 %), koneenrakennus 18 % 
(20 %), autoteollisuus 17 % (19 %), maa-
talouskoneet 12 % (12 %), tuulivoima 
1 % (1 %) ja muu myynti 0 % (1 %).

Tulos

konsernin katsauskauden käyttökate 
ilman kertaluonteisia eriä oli 28,8 Me 
(12,2 Me) ja kertaluonteisten erien jäl-
keen 27,5 Me (12,2 Me). konsernin 
käyttökate parani merkittävästi edel-
lisvuodesta lähinnä korkeampien 
tuotantovolyymien ja aikaisemmin 

Tuloslaskelman eroanalyysi ilman kerTaluonTeisia eriä vuosineljänneksiTTäin:

Me q1/11 q1/10 Ero % q2/11 q2/10 Ero %

Liikevaihto 144,1 91,2 58 156,5 117,3 33
tuotannon arvo 150,0 94,4 59 159,1 119,0 34
Materiaalit -61,5 -34,3 79 -64,4 -45,5 42 
Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -33,6 -24,1 39 -36,1 -29,3 23
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -41,6 -32,4 29 -43,0 -35,7 21 
kulut yhteensä -136,7 -90,8 51 -143,6 110,4 30

käyttökate 13,3 3,6 267 15,5 8,6 80
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toteutettujen kustannusten sopeu-
tustoimien ansiosta. katsauskauden 
käyttö katteeseen vaikuttivat negatii-
visesti rautaraaka-aineiden hintojen 
nousu sekä joidenkin alueellisten raa-
ka-aineiden hintojen nousu yhteensä 
arviolta -2,6 Me, joita ei kuitenkaan 
kokonaisuudessaan saatu kompen-
soitua myyntihintojen nostoilla kat-
sauskauden aikana. Myyntien ja osto-
jen valuuttakurssierot sisältyvät 
liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

konsernin katsauskauden liike-
voitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
19,2 Me (4,3 Me) ja kertaluonteisten 
erien jälkeen 16,1 Me (4,3 Me). Liike-
voittoon sisältyvät yhteensä -3,1 Me:n 
kertaluonteiset erät liittyvät Pie-
tarsaaren konepajan sulkemisesta 
johtuvaan koneiden ja laitteiden alas-
kirjauksiin (-1,8 Me), arvioituihin te-
hottomuuksiin tuotannon alas-
ajamisen ajalta Pietarsaaressa 
(-0,6 Me), sekä muihin kertaluontei-
siin kuluihin (-0,7 Me).

konsernin nettorahoituskulut  kat-
sauskaudella olivat -11,9 Me (-12,1 Me). 
Nettorahoituskulut pienenivät edellis-
vuodesta laskeneiden korkokustan-
nusten johdosta. 

konsernin katsauskauden tulos ra-
hoituserien jälkeen ilman kertaluon-
teisia eriä oli 7,3 Me (-7,8 Me) ja kerta-
luonteisten erien jälkeen 4,2 Me 
(-7,8 Me). 

katsauskauden verot ilman kerta-
luonteisia eriä olivat -1,5 Me (+2,1 Me) ja 
kertaluonteisten erien jälkeen -0,9 Me 
(+2,1 Me). 

konsernin katsauskauden tulos il-
man kertaluonteisia eriä oli 5,8 Me 
(-5,7 Me) ja kertaluonteisten erien jäl-
keen 3,3 Me (-5,7 Me). 

konsernin katsauskauden osake-
kohtainen laimentamaton tulos per 
osake ilman kertaluonteisia eriä oli 
0,29 e (-0,33 e) ja kertaluonteisten eri-
en jälkeen 0,15 e (-0,33 e).

sijoitetun pääoman tuotto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 13,1 % (3,4 %) ja 
kertaluonteisten erien jälkeen 11,1 % 
(3,4 %). Oman pääoman tuotto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 18,7 % (-15,6 %) 

ja kertaluonteisten erien jälkeen 
10,7 % (-15,6 %).

Tase, rahoiTus ja kassavirTa

konsernilla oli kesäkuun lopussa 
iFRs:n mukaista pääomalainojen ja 
vaihdettavien pääomalainojen velka-
osuutta jäljellä yhteensä 40,5 Me. 

katsauskaudella nostettiin yhteen-
sä 34,9 Me uusia kahdenvälisiä pitkäai-
kaisia pankkilainoja, joilla jälleenrahoi-
tettiin katsauskaudella erääntyneitä 
lyhytaikaisia pankkilainoja. Lyhytai-
kaiset korolliset velat nousivat merkit-
tävästi johtuen syndikaattilainan 
erääntymisestä kesällä 2012. syndi-
kaattilaina on tarkoitus uudelleen neu-
votella loppuvuoden aikana. 

Componentan likviditeettitilanne 
oli kesäkuun lopussa edelleen hyvä. 
katsauskauden lopun rahat ja pank-
kisaamiset olivat yhteensä 5,9 Me. Li-
säksi käyttämättömät luottositou-
mukset katsauskauden lopussa olivat 
51,5 Me. konsernilla on myös 150 Me:n 
yritystodistusohjelma, josta yhtiöllä 
oli katsauskauden lopussa velkaa 
4,0 Me. 

korolliset nettovelat ilman 40,5 
Me:n pääomalainojen velkaosuutta 
olivat kesäkuun lopussa 195,8 Me 
(206,9 Me). Nettovelkaantumisaste 
oman pääomanehtoiset lainat omaan 
pääomaan mukaan lukien oli 208,8 % 
(192,4 %).

Liiketoiminnan nettorahavirta kat-
sauskaudella oli -1,3 Me (15,6 Me), jos-

ta käyttöpääoman muutokset olivat 
-18,5 Me (10,9 Me). varastoihin sitoutui 
pääomia aikaisempaa enemmän tuo-
tantovolyymien kasvaessa ja asiak-
kaiden varautuessa kesälomaseisok-
keihin. 

Componenta tehostaa pääomien 
käyttöä myyntisaatavien myynti-
ohjelmilla, joiden perusteella osa 
myyntisaatavista myydään ilman ta-
kautumisoikeutta. Myytyjen myynti-
saatavien määrä kesäkuun lopussa oli 
88,2 Me (57,6 Me).  

kesäkuun lopussa konsernin oma-
varaisuusaste oli 12,8 % (18,2 %). 
 turkin liiran voimakas heikkenemi-
nen suhteessa euroon vaikutti kon-
sernin omaan pääomaan sitä heiken-
tävästi -27,4 Me verrattuna edelliseen 
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vuoteen. konsernin kesäkuun lopun 
oma pääoma oman pääomanehtoiset 
lainat omaan pääomaan mukaan luki-
en, suhteessa taseen loppusummaan 
oli 22,5 % (24,5 %). 

invesToinniT

katsauskauden tuotannollisten in-
vestointien määrä oli 7,4 Me (3,4 Me). 
investointien nettoraha virta oli 
-7,0 Me (-5,5 Me), joka sisältää kon-
sernin investointien kassavirran 
 aineellisiin ja aineettomiin hyödyk-
keisiin, myytyjen ja ostettujen osak-
keiden sekä myytyjen käyttöomai-
suushyödykkeiden kassavirran.

ToiminTojen kehiTys

Turkin ToiminnoT

turkin toiminnot muodostuvat Or-
hangazissa sijaitsevista rautavali-
mosta ja konepajasta sekä Manisassa 
sijaitsevista alumiinivalimosta ja alu-
miinivanteiden tuotantoyksiköstä.

turkin toimintojen liikevaihto kat-
sauskaudella kasvoi 50 % ja oli 
140,5 Me (93,7 Me). Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 16,8 Me, joka 
vastaa 11,9 % liikevaihdosta (6,5 Me, 
6,9 %). katsauskauden liikevoittoa pa-
ransi hyvä volyymikehitys erityisesti 
rakennus- ja kaivosteollisuuden työ-
koneiden sekä autoteollisuuden asia-
kastoimialoilla. 

toisen vuosineljänneksen liike-
vaihto oli 72,7 Me (53,1 Me) ja liikevoit-
to ilman kertaluonteisia eriä 8,5 Me, 

joka vastaa 11,6 % liikevaihdosta (3,3 
Me, 6,2 %). toisen vuosineljänneksen 
liikevoittoa paransi joidenkin alueel-
listen raaka-ainehintojen lasku 
0,6 Me.

turkin toimintojen tilauskanta ke-
säkuun lopussa kasvoi edellisvuodes-
ta 40 % ja oli 59,4 Me (42,4 Me).

suomen ToiminnoT

suomen toimintoihin kuuluvat rauta-
valimot iisalmessa, karkkilassa, Pie-
tarsaaressa ja Porissa sekä konepajat 
Lempäälässä ja Pietarsaaressa. Li-
säksi suomen toimintoihin kuuluu 
mäntiä valmistava yksikkö Pietar-
saaressa.

suomen toimintojen liikevaihto 
katsauskaudella kasvoi 27 % ja oli 
60,7 Me (47,9 Me). Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli -0,8 Me eli 
-1,4 % liikevaihdosta (0,1 Me, 0,2 %). 
katsauskauden liiketulosta kuiten-
kin rasittivat rautaraaka-aineiden 
hintojen nousu, joidenkin alueellisten 
raaka-ainehintojen nousu sekä 
 mui den materiaalilisien piiriin kuu-
lumatto mien raaka-aineiden hinto-
jen nousu, yhteensä noin -1,5 Me 
sekä Moventas Oy:n suomen tytär-
yhtiöiden velka saneerauksesta joh-
tuva luottotappiovaraus -0,2 Me. Li-
säksi Pietarsaaren yksikön tulos 
heikkeni selvästi.

toisen vuosineljänneksen liike-
vaihto oli 32,2 Me (27,0 Me) ja liikevoit-
to ilman kertaluonteisia eriä 0,5 Me, 
joka vastaa 1,6 % liikevaihdosta (0,7 

Me, 2,5 %). alueellisten raaka-aine-
hintojen ja muiden materiaalilisien 
 piiriin kuulumattomien raaka-ainei-
den hintojen nousun vaikutus liike-
voittoon oli –0,7 Me.

suomen toimintojen tilauskanta 
kesäkuun lopussa kasvoi edellisvuo-
desta 3 % ja oli 16,3 Me (15,8 Me).

hollannin ToiminnoT

Hollannin toiminnot muodostuvat 
rautavalimoista Weertissä ja Heerle-
nissä sekä konepajatoiminnoista 
Weertissä ja valumalleja valmistavas-
ta yksiköstä tegelenissä.

Hollannin toimintojen liikevaihto 
katsauskaudella kasvoi 36 % ja oli 
57,4 Me (42,1 Me) ja liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä 1,3 Me eli 2,2 % 
 liikevaihdosta (0,0 Me, 0,0 %). Hollan-
nin toimintojen liikevoiton paranemi-
seen vaikuttivat aiemmin toteutetut 
kustannusleikkaukset ja lisääntyneet 
tuotantovolyymit. katsauskauden lii-
kevoittoa kuitenkin rasittivat nopea 
rautaraaka-aineiden hintojen nousu, 
joidenkin alueellisten raaka-ainehin-
tojen nousu sekä muiden materiaali-
lisien piiriin kuulumattomien raaka- 
aineiden hintojen nousu, yhteensä 
noin -1,4 Me.

toisen vuosineljänneksen liike-
vaihto oli 30,7 Me (23,4 Me) ja liikevoit-
to ilman kertaluonteisia eriä 0,9 Me, 
joka vastaa 3,0 % liikevaihdosta (0,2 
Me, 0,7 %). alueellisten raaka-aine 
hintojen ja muiden materiaalilisien 
 piiriin kuulumattomien raaka-ainei-

liikevaihTo  
vuosineljänneksiTTäin

liikevoiTTo  
ennen kerTaluonTeisia eriä

Tulos rahoiTuserien jälkeen  
ilman kerTaluonTeisia eriä

Me Me Me
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den hintojen nousun vaikutus liike-
voittoon oli –0,6 Me.

Hollannin toimintojen tilauskanta 
kesäkuun lopussa kasvoi edellis-
vuodesta 44 % ja oli 21,0 Me (14,6 Me).

ruoTsin ToiminnoT

Ruotsin toiminnot muodostuvat 
Främme stadin konepajasta sekä 
Wirsbon takomosta.

Ruotsin toimintojen liikevaihto kat-
sauskaudella nousi 75 % ja oli 64,8 Me 
(37,1 Me) ja liikevoitto ilman kerta-
luonteisia eriä 2,7 Me, joka vastaa 4,1 % 
liikevaihdosta (-1,4 Me, -3,8 %). kat-
sauskauden liikevoitto parani edellis-
vuoteen verrattuna merkittävästi 
kasvaneiden volyy mien ansiosta eri-
tyisesti raskaat ajo neuvot -asiakas-
toimialalla.

toisen vuosineljänneksen liike-
vaihto oli 32,5 Me (21,3 Me) ja liikevoit-
to ilman kertaluonteisia eriä 1,5 Me, 
joka vastaa 4,5 % liikevaihdosta 
(0,0 Me, 0,2 %).

Ruotsin toimintojen tilauskanta 
 kesäkuun lopussa kasvoi edellisvuo-
desta 39 % ja oli 22,9 Me (16,5 Me).

muu liikeToiminTa

Muu liiketoiminta sisältää myynti- ja 
logistiikkayhtiö Componenta uk Ltd:n 
Englannissa, palvelu- ja kiinteistö-
yhtiöt suomessa, konsernin hallinto-
toiminnot ja osakkuusyhtiö kumsan 
a.s:n turkissa. Muun liiketoiminnan 
liikevoitto katsauskaudella oli -0,2 Me 
(-0,9 Me). 

henkilösTö 

konsernin keskimääräinen henkilö-
määrä katsauskauden aikana oli 4 689 
(3 938) mukaan lukien vuokra työ-
voima 487 (212). konsernin henkilö-
määrä katsauskauden lopussa oli 4 815 
(4 261), johon sisältyy vuokratyön-
tekijöiden määrä 538 (402). Maan- 
tieteellisesti henkilöstö jakautui siten, 
että katsauskauden lopussa turkissa 
oli 52 % (50 %), suomessa 22 % (25 %), 
Hollannissa 17 % (17 %), ja Ruotsissa 9 % 
(8 %) henkilöstöstä.

osakepääoma ja osakkeeT

Componenta Oyj:n osake noteerataan 
NasDaq OMX Helsingissä. Yhtiön 
osakkeiden yhteenlaskettu määrä 

katsauskauden lopussa oli 17 499 738 
osaketta. Osakepääoma oli kesäkuun 
lopussa 21,9 Me (21,9 Me). Osakkeen 
kurssi oli kesäkuun lopussa 5,85 eu-
roa (4,77 euroa). katsauskauden kes-
kikurssi oli 5,95 euroa, alin kurssi 5,50 
euroa ja ylin kurssi 6,55 euroa. Osake-
kannan markkina-arvo oli katsaus-
kauden lopussa 102,4 Me (83,3 Me). 
Osakkeen suhteellinen vaihto kat-
sauskaudella oli 11,1 % (40,6 %) osake-
kannasta.

riskiT ja liikeToiminnan 

epävarmuusTekijäT 

Componentan merkittävimmät riskit 
ovat liiketoimintaympäristöön liitty-
vät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, 
hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät 
riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit 
(asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, 
tuotanto- ja prosessiriskit, työmark-
kinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuu-
riskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) 
sekä rahoitusriskit (rahoituksen 
 saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät 
riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). 

konsernin liiketoiminnan kannalta 
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olennaista on tiettyjen raaka-ainei-
den, kuten kierrätysmetallin ja hark-
koraudan sekä energian saatavuus 
kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-ai-
neisiin liittyvää kustannusriskiä hal-
linnoidaan pääsääntöisesti hintasopi-
muksilla, joiden perusteella tuotteiden 
hintoja korjataan raaka-aineiden hin-
tojen muutoksia vastaavasti. Raaka-
aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa 
käyttöpääomaan arvioitua enemmän. 

Componentan liiketoimintaan liit-
tyviä rahoitusriskejä hallitaan kon-
sernin hallituksen vahvistaman 
 rahoituspolitiikan mukaisesti. tavoit-
teena on suojata konsernia rahoitus-
markkinoilla tapahtuvilta epäsuotui-
silta muutoksilta ja siten turvata 
omalta osaltaan konsernin tuloskehi-
tys ja taloudellinen asema. 

tarkempaa tietoa Componentan ris-
keistä ja riskienhallinnasta löytyy vuo-
den 2010 vuosikertomuksesta ja inter-
net-sivuilta www.componenta.com. 

markkinanäkymäT 2011

kysyntänäkymät konsernin kaikilla 
asiakastoimialoilla ovat vuoden 2011 
kolmannen vuosineljänneksen alussa 
edelleen hyvät. viime aikoina lisään-

tynyt rahoitusmarkkinoiden epävar-
muus saattaa kuitenkin jatkossa vai-
kuttaa talouden luottamukseen 
heikentävästi. 

kysynnän kehityksen odotetaan 
jatkuvan hyvänä raskaat ajoneuvot 
-asiakastoimialalla erityisesti Euroo-
pan ja Pohjois-amerikan hyvän 
markkinakehityksen ansiosta.

kaivosteollisuuskoneiden kompo-
nenttien kysynnän odotetaan edel-
leen kehittyvän suotuisasti lähinnä 
materiaalihintojen nousun vuoksi. 
Rakennuskoneiden kysynnän odote-
taan jatkavan kasvuaan kehittyvissä 
maissa. kehittyneissä maissa kysyn-
nän kasvu johtuu lähinnä vanhan ko-
nekannan uudistamisesta.

Maatalouskoneiden loppuvuoden 
kysynnän arvioidaan nousevan 
edellisvuodesta maataloustuottei-
den kohonneiden hintojen vuoksi 
sekä Euroopan ja venäjän markki-
noiden positiivisen kehityksen an-
siosta.

autoteollisuuden markkinakehi-
tyksen odotetaan olevan maltillista 
Euroopassa. alumiinivanteiden ky-
synnän arvioidaan kuitenkin jatku-
van suotuisana myös vuoden 2011 jäl-

kimmäisellä vuosipuoliskolla.
tuulivoimasektorin kysynnän odo-

tetaan kehittyvän maltillisena Euroo-
passa vuonna 2011. 

koneenrakennusteollisuuden ky-
synnän odotetaan kasvavan maltilli-
sesti Pohjois- ja keski-Euroopassa.

ComponenTan näkymäT 2011

Componentan näkymät vuodelle 2011 
perustuvat yleisiin ulkoisiin suh-
danneindikaattoreihin, asiakkaiden 
antamiin toimitusennusteisiin sekä 
 Componentan tilauskertymään ja 
 tilauskantaan.

Componentan tilauskanta oli kesä-
kuun lopussa 33 % edellisvuoden vas-
taavaa ajanjaksoa korkeammalla ta-
solla. 

vuonna 2011 konsernin liikevaih-
don odotetaan kasvavan yli 30 % ja tu-
loksen rahoituserien jälkeen ilman 
kertaluonteisia eriä olevan positiivi-
nen. 

koko vuoden liiketoiminnan netto-
rahavirran odotetaan olevan positiivi-
nen. 

vuoden 2011 investointien arvioi-
daan olevan noin 25 Me. 

myynTi markkina-alueiTTain myynTi asiakasTeollisuuksille henkilösTö maiTTain 

Ruotsi 20 % 

Saksa 18 % 

Turkki 15 % 

Iso-Britannia 11 % 

Suomi 10 % 

Benelux 8 % 

Ranska 7 % 

Italia 5 % 

Muu Eurooppa 2 % 

Muut maat 5 % 

Raskaat ajoneuvot 28 % 

Rakennus- ja kaivosteollisuus 23 % 

Koneenrakennus 18 % 

Autoteollisuus 17 % 

Maatalouskoneet 12 % 

Tuulivoima 1 % 

Muu myynti  0 % 

Turkki 52 % 

Suomi 22 % 

Hollanti 17 % 

Ruotsi 9 % 
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osavuosikaTsauksen TaulukoT

Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin ti-
linpäätöksessä 2010. tämän tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen taulukko-osaa ei ole laadittu noudattaen kaik-
kia ias 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.

konsernin Tuloslaskelma
Me 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.4.-30.6.2011 1.4.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Liikevaihto 300,6 208,5 156,5 117,3 451,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 -0,4 0,2 -0,2 0,6
Liiketoiminnan kulut -273,7 -195,9 -142,0 -108,6 -422,8
Poistot ja arvonalenemiset -11,5 -8,0 -4,6 -4,7 -16,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Liikevoitto 16,1 4,3 10,1 4,0 13,5
% liikevaihdosta 5,4 2,1 6,4 3,4 3,0
Rahoitustuotot ja -kulut -11,9 -12,1 -6,6 -6,2 -23,5
tulos rahoituserien jälkeen 4,2 -7,8 3,5 -2,2 -10,0
% liikevaihdosta 1,4 -3,7 2,2 -1,9 -2,2
verot -0,9 2,1 -1,0 0,6 2,5
tilikauden tulos 3,3 -5,7 2,5 -1,6 -7,5

tilikauden tuloksen jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille 2,7 -5,8 2,2 -1,7 -7,9
 Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4

3,3 -5,7 2,5 -1,6 -7,5
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e 0,15 -0,33 0,13 -0,10 -0,45
- laimennusvaikutuksella oikaistu, e 0,15 -0,33 0,12 -0,10 -0,45

konsernin Tuloslaskelma ilman kerTaluonTeisia eriä
Me 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.4.-30.6.2011 1.4.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Liikevaihto 300,6 208,5 156,5 117,3 451,6

Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 -0,4 0,2 -0,2 0,6
Liiketoiminnan kulut -272,3 -195,9 -141,1 -108,6 -422,7
Poistot ja arvonalenemiset -9,8 -8,0 -4,9 -4,7 -16,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Liikevoitto 19,2 4,3 10,7 4,0 13,6
% liikevaihdosta 6,4 2,1 6,8 3,4 3,0
Rahoitustuotot ja -kulut -11,9 -12,1 -6,6 -6,2 -23,5
tulos rahoituserien jälkeen 7,3 -7,8 4,1 -2,2 -9,9
% liikevaihdosta 2,4 -3,7 2,6 -1,9 -2,2
verot -1,5 2,1 -0,9 0,6 2,5
tilikauden tulos 5,8 -5,7 3,2 -1,6 -7,4

tilikauden tuloksen jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille 5,2 -5,8 2,9 -1,7 -7,8
 Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4

5,8 -5,7 3,2 -1,6 -7,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e 0,29 -0,33 0,16 -0,10 -0,45

konsernin laaja Tuloslaskelma
Me 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.4.-30.6.2011 1.4.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

tilikauden tulos 3,3 -5,7 2,5 -1,6 -7,5
Muut laajan tuloksen erät
 Muuntoeron muutos -19,1 16,3 -10,4 9,6 6,7
 Rahavirran suojaukset -2,0 1,5 -1,3 1,2 4,8
 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,5 -0,4 0,3 -0,3 -1,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -20,5 17,4 -11,3 10,5 10,3
tilikauden laaja tulos -17,2 11,7 -8,8 8,9 2,8

tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille -16,9 10,7 -8,5 8,3 2,0
 Määräysvallattomille omistajille -0,3 1,0 -0,3 0,6 0,8

-17,2 11,7 -8,8 8,9 2,8
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konsernin Tase

Me 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Varat
Pitkäaikaiset varat
 aineettomat hyödykkeet 6,4 6,8 6,7
 Liikearvo 29,0 35,2 33,1
 sijoituskiinteistöt 1,7 1,8 1,8
 aineelliset hyödykkeet 228,5 252,3 245,3
 Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,3 1,3 1,3
 saamiset 5,5 6,0 6,0
 Muut rahoitusvarat 0,7 0,4 0,5
 Laskennalliset verosaamiset 22,7 19,5 20,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 295,8 323,5 315,6
Lyhytaikaiset varat
 vaihto-omaisuus 67,4 53,9 52,2
 saamiset 46,3 45,6 41,7
 verosaamiset 1,2 0,3 0,0
 Rahavarat 5,9 14,7 11,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 120,7 114,5 104,8
Varat yhteensä 416,5 438,0 420,4

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
 Osakepääoma 21,9 21,9 21,9
 Muu oma pääoma 24,3 50,2 41,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 46,2 72,1 63,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 7,0 7,5 7,3
Oma pääoma yhteensä 53,2 79,6 70,7
velat
 Pitkäaikaiset
  Pääomalainat 35,4 27,9 35,3
  korolliset velat 79,3 199,9 185,1
  varaukset 7,4 8,1 8,5
  Laskennalliset verovelat 7,4 7,5 9,6
 Lyhytaikaiset                     
  Pääomalainat 5,2 - 5,1
  korolliset velat 122,4 21,7 15,3
  korottomat velat 100,5 91,3 89,5
  tuloverovelat 3,5 0,1 0,1
  varaukset 2,2 1,8 1,2
velat yhteensä 363,2 358,4 349,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 416,5 438,0 420,4
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konsernin lyhenneTTy rahavirTalaskelma

Me 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-31.12.2010

Liiketoiminnan rahavirta
 tilikauden tulos rahoituserien jälkeen 4,2 -7,8 -10,0
 Poistot ja arvonalenemiset 11,5 8,0 16,0
 Rahoituksen tuotot ja kulut 11,9 12,1 23,5
 Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut -0,1 2,2 1,7
 käyttöpääoman muutokset -18,5 10,9 13,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9,0 25,4 44,8
 saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -9,0 -9,8 -20,6
 Maksetut verot -1,3 -0,1 0,9
Liiketoiminnan nettorahavirta -1,3 15,6 25,2
Investointien rahavirta
 investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,8 -5,2 -10,0
 aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,0
 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat -0,1 -0,3 -0,4
 Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 - 0,1
Investointien nettorahavirta -7,0 -5,5 -10,4
Rahoituksen rahavirta
 Maksetut osingot - - -
 Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,3 -0,9 -2,4
 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 0,5 -27,7 -36,3
 Pitkäaikaisten lainojen nostot 38,9 41,0 54,3
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -33,8 -15,9 -27,2
Rahoituksen nettorahavirta 4,2 -3,5 -11,7
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -4,1 6,5 3,1

 Rahavarat tilikauden alussa 11,0 7,6 7,6
 valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 0,6 0,3
 Rahavarat tilikauden lopussa 5,9 14,7 11,0
Muutos tilikauden aikana -4,1 6,5 3,1

laskelma konsernin oman pääoman muuToksisTa

Me
Osake- 

pääoma

Yli- 
kurssi- 
rahasto

Muut  
rahastot

Rahavirran 
suojaukset

Muunto- 
erot

kertyneet  
voitto- 

varat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2010 21,9 15,0 34,6 -1,3 -24,5 15,6 61,3 6,5 67,8
tilikauden tulos -5,8 -5,8 0,2 -5,7
Muuntoerot 15,5 15,5 0,8 16,3
Rahavirran suojaukset 1,1 1,1 1,1
tilikauden laaja tulos 1,1 15,5 -5,8 10,7 1,0 11,7
Oma pääoma 30.6.2010 21,9 15,0 34,6 -0,2 -8,9 9,8 72,1 7,5 79,6

Me
Osake- 

pääoma

Yli- 
kurssi- 
rahasto

Muut  
rahastot

Rahavirran 
suojaukset

Muunto- 
erot

kertyneet  
voitto- 

varat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2011 21,9 15,0 34,7 2,3 -18,1 7,7 63,4 7,3 70,7
tilikauden tulos 2,7 2,7 0,7 3,3
Muuntoerot -18,2 -18,2 -0,9 -19,1
Rahavirran suojaukset -1,5 -1,5 -1,5
tilikauden laaja tulos -1,5 -18,2 2,7 -16,9 -0,3 -17,2
Muut muutokset *) -0,2 -0,2 -0,2
Oma pääoma 30.6.2011 21,9 15,0 34,4 0,8 -36,3 10,4 46,2 7,0 53,2
*) Muut muutokset sisältävät 0,2 Me annetun lahjoituksen korkeakouluille.
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konsernin TunnusluvuT

30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Omavaraisuusaste, % 12,8 18,2 16,8
Oma pääoma/osake, e 2,64 4,13 3,63
sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 295,5 329,1 311,5
sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 13,1 3,4 5,0
sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 3,4 5,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 18,7 -15,6 -10,2
Oman pääoman tuotto, % 10,7 -15,6 -10,3
korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Me 236,4 234,8 229,8
Net gearing, pääomalaina velkana, % 444,0 295,0 325,0
tilauskanta, Me 111,2 83,6 94,6
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me 7,4 3,4 8,2
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 7,4 3,4 8,5
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, % liikevaihdosta 2,4 1,6 1,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 202 3 726 3 853
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima 4 689 3 938 4 155
Henkilöstö kauden lopussa 4 277 3 859 4 016
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 4 815 4 261 4 414
viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 89,9 88,2 88,1
vastuusitoumukset, Me 244,0 222,2 247,5

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,15 -0,33 -0,45
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e 0,15 -0,33 -0,45
Rahavirta/osake, e -0,08 0,89 1,44

aineellisTen hyödykkeiden muuTokseT ja liikearvo

Me 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010

Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno kauden alussa 556,3 531,1 531,1
Muuntoerot -30,0 29,4 24,1
Lisäykset 6,4 2,2 6,3
vähennykset -8,3 -1,2 -5,2
Hankintameno kauden lopussa 524,4 561,5 556,3

Kertyneet poistot kauden alussa -311,0 -286,9 -286,9
Muuntoerot 17,2 -15,8 -12,5
vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 6,5 0,8 2,4
tilikauden poistot ja arvonalenemiset -8,7 -7,3 -14,0
Kertyneet poistot kauden lopussa -296,0 -309,2 -311,0
Tasearvo kauden lopussa 228,5 252,3 245,3

Liikearvo
Hankintameno kauden alussa 33,1 31,5 31,5
Muuntoero -4,1 3,7 1,6
Tasearvo kauden lopussa 29,0 35,2 33,1
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konsernin kehiTys

LiikEvaiHtO MaRkkiNa-aLuEittaiN
Me 1-12/2010 1-6/2010 1-6/2011

Ruotsi 81,7 37,3 60,0
saksa 76,0 36,2 53,4
turkki 73,7 33,4 46,5
suomi 53,8 24,6 30,5
iso-Britannia 47,5 21,9 33,1
Benelux-maat 35,2 16,5 22,8
Ranska 27,8 13,2 19,7
italia 20,7 8,0 13,8
Muu Eurooppa 9,1 4,4 4,8
Muut maat 26,1 13,0 16,0
Yhteensä 451,6 208,5 300,6

NELjäNNEsvuOsittaiNEN LiikEvaiHDON kEHitYs MaRkkiNa-aLuEittaiN
Me q1/10 q2/10 q3/10 q4/10 q1/11 q2/11

Ruotsi 15,5 21,9 19,5 24,8 29,8 30,2
saksa 15,2 20,9 18,6 21,2 25,3 28,0
turkki 14,3 19,1 18,8 21,5 21,4 25,2
suomi 11,0 13,6 12,9 16,3 14,7 15,7
iso-Britannia 9,9 12,0 12,5 13,1 15,9 17,2
Benelux-maat 7,1 9,4 8,7 10,0 11,5 11,4
Ranska 6,1 7,1 6,5 8,1 9,6 10,1
italia 3,8 4,2 5,9 6,8 7,1 6,7
Muu Eurooppa 2,2 2,2 2,5 2,3 2,4 2,5
Muut maat 6,1 6,9 6,5 6,6 6,4 9,7
Yhteensä 91,2 117,3 112,3 130,7 144,1 156,5

kONsERNiN kEHitYs iLMaN kERtaLuONtEisia ERiä
Me 1-12/2010 1-6/2010 1-6/2011

Liikevaihto 451,6 208,5 300,6
Liikevoitto 13,6 4,3 19,2
Nettorahoituskulut *) -23,5 -12,1 -11,9
tulos rahoituserien jälkeen -9,9 -7,8 7,3

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

kONsERNiN kEHitYs LiikEtOiMiNtasEgMENtEittäiN iLMaN kERtaLuONtEisia ERiä
Liikevoitto, Me 1-12/2010 1-6/2010 1-6/2011

turkki 15,2 6,5 16,8
suomi -0,2 0,1 -0,8
Hollanti -1,5 0,0 1,3
Ruotsi 0,8 -1,4 2,7
Muu liiketoiminta -1,0 -0,9 -0,2
sisäiset erät 0,4 0,0 -0,4
Componenta yhteensä 13,6 4,3 19,2

kONsERNiN kEHitYs NELjäNNEsvuOsittaiN iLMaN kERtaLuONtEisia ERiä
Me q1/10 q2/10 q3/10 q4/10 q1/11 q2/11

Liikevaihto 91,2 117,3 112,3 130,7 144,1 156,5
Liikevoitto 0,3 4,0 3,4 5,9 8,5 10,7
Nettorahoituskulut *) -5,9 -6,2 -5,5 -5,9 -5,3 -6,6
tulos rahoituserien jälkeen -5,6 -2,2 -2,1 0,0 3,2 4,1
*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

LiikEtOiMiNtasEgMENttiEN kEHitYs NELjäNNEsvuOsittaiN iLMaN kERtaLuONtEisia ERiä
Liikevoitto, Me q1/10 q2/10 q3/10 q4/10 q1/11 q2/11

turkki 3,2 3,3 4,5 4,3 8,3 8,5
suomi -0,6 0,7 -0,9 0,6 -1,3 0,5
Hollanti -0,1 0,2 -1,0 -0,5 0,3 0,9
Ruotsi -1,4 0,0 0,6 1,6 1,2 1,5
Muu liiketoiminta -0,7 -0,1 0,0 -0,2 0,1 -0,4
sisäiset erät 0,0 -0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,3
Componenta yhteensä 0,3 4,0 3,4 5,9 8,5 10,7
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kONsERNiN kEHitYs LiikEtOiMiNtasEgMENtEittäiN
Liikevaihto, Me 1-12/2010 1-6/2010 1-6/2011

turkki 204,8 93,7 140,5
suomi 103,6 47,9 60,7
Hollanti 85,1 42,1 57,4
Ruotsi 84,7 37,1 64,8
Muu liiketoiminta 65,3 30,4 45,1
sisäiset erät -91,9 -42,7 -68,1
Componenta yhteensä 451,6 208,5 300,6

Liikevoitto, Me 1-12/2010 1-6/2010 1-6/2011

turkki 15,2 6,5 16,8
suomi -0,2 0,1 -0,8
Hollanti -1,5 0,0 1,3
Ruotsi 0,8 -1,4 2,7
Muu liiketoiminta -1,0 -0,9 -0,2
kertaluonteiset erät *) -0,1 0,0 -3,1
sisäiset erät 0,4 0,0 -0,4
Componenta yhteensä 13,5 4,3 16,1
*)  kertaluonteiset erät vuonna 2011 liittyvät suomi-liiketoimintasegmenttiin kuuluvan Pietarsaaren konepajan koneistustoimintojen lopettamiseen,  

-2,4 Me sekä toimittajille maksettujen ennakkomaksusaamisten alaskirjauksiin, -0,3 Me ja muihin kertaluonteisiin eriin, -0,4 Me.

tilauskanta, Me 12/2010*) 6/2010 6/2011

turkki 47,8 42,4 59,4
suomi 15,7 15,8 16,3
Hollanti 16,4 14,6 21,0
Ruotsi 22,0 16,5 22,9
sisäiset erät -7,4 -5,7 -8,5
Componenta yhteensä 94,6 83,6 111,2
*) tilauskanta 10.1.2011

konsernin kehiTys

kONsERNiN kEHitYs
Me 1-12/2010 1-6/2010 1-6/2011

Liikevaihto 451,6 208,5 300,6
Liikevoitto 13,5 4,3 16,1
Nettorahoituskulut *) -23,5 -12,1 -11,9
tulos rahoituserien jälkeen -10,0 -7,8 4,2
*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille
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konsernin kehiTys

kONsERNiN kEHitYs NELjäNNEsvuOsittaiN
Me q1/10 q2/10 q3/10 q4/10 q1/11 q2/11

Liikevaihto 91,2 117,3 112,3 130,7 144,1 156,5
Liikevoitto 0,3 4,0 3,4 5,8 6,0 10,1
Nettorahoituskulut *) -5,9 -6,2 -5,5 -5,9 -5,3 -6,6
tulos rahoituserien jälkeen -5,6 -2,2 -2,1 -0,1 0,7 3,5
*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

LiikEtOiMiNtasEgMENttiEN kEHitYs NELjäNNEsvuOsittaiN
Liikevaihto, Me q1/10 q2/10 q3/10 q4/10 q1/11 q2/11

turkki 40,6 53,1 51,5 59,6 67,9 72,7
suomi 20,8 27,0 25,1 30,6 28,5 32,2
Hollanti 18,7 23,4 20,8 22,1 26,7 30,7
Ruotsi 15,8 21,3 20,6 26,9 32,4 32,5
Muu liiketoiminta 14,3 16,2 16,8 18,1 21,8 23,3
sisäiset erät -19,0 -23,7 -22,5 -26,7 -33,2 -34,9
Componenta yhteensä 91,2 117,3 112,3 130,7 144,1 156,5

Liikevoitto, Me q1/10 q2/10 q3/10 q4/10 q1/11 q2/11

turkki 3,2 3,3 4,5 4,3 8,3 8,5
suomi -0,6 0,7 -0,9 0,6 -1,3 0,5
Hollanti -0,1 0,2 -1,0 -0,5 0,3 0,9
Ruotsi -1,4 0,0 0,6 1,6 1,2 1,5
Muu liiketoiminta -0,7 -0,1 0,0 -0,2 0,1 -0,4
kertaluonteiset erät *) 0,0 0,0 0,0 -0,1 -2,4 -0,6
sisäiset erät 0,0 -0,2 0,3 0,2 -0,2 -0,3
Componenta yhteensä 0,3 4,0 3,4 5,8 6,0 10,1
*)  kertaluonteiset erät vuonna 2011 liittyvät suomi-liiketoimintasegmenttiin kuuluvan Pietarsaaren konepajan koneistustoimintojen lopettamiseen,  

-2,4 Me sekä toimittajille maksettujen ennakkomaksusaamisten alaskirjauksiin, -0,3 Me ja muihin kertaluonteisiin eriin, -0,4 Me.

tilauskanta kauden lopussa, Me q1/10 q2/10 q3/10 q4/10*) q1/11 q2/11

turkki 32,6 42,4 42,5 47,8 54,0 59,4
suomi 13,6 15,8 16,7 15,7 17,6 16,3
Hollanti 13,4 14,6 14,7 16,4 17,7 21,0
Ruotsi 13,3 16,5 18,7 22,0 23,2 22,9
sisäiset erät -5,0 -5,7 -6,8 -7,4 -8,3 -8,5
Componenta yhteensä 68,0 83,6 85,8 94,6 104,3 111,2
*) tilauskanta 10.1.2011

liikeToiminTasegmenTiT

Me 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Turkki
 varat 215,0 218,4 210,8
 velat 43,1 33,2 33,5
 investoinnit sis. rahoitusleasing 4,5 2,4 4,8
 Poistot ja arvonalenemiset 3,4 2,4 4,9
Suomi
 varat 81,1 81,1 85,7
 velat 23,9 24,7 24,2
 investoinnit sis. rahoitusleasing 0,8 0,8 2,4
 Poistot ja arvonalenemiset *) 4,3 2,2 4,8
Hollanti
 varat 54,5 51,1 48,7
 velat 19,7 14,9 12,8
 investoinnit sis. rahoitusleasing 0,6 0,1 0,4
 Poistot ja arvonalenemiset 0,9 0,7 1,5
Ruotsi
 varat 51,1 46,6 51,5
 velat 28,4 21,3 25,7
 investoinnit sis. rahoitusleasing 0,9 0,1 0,5
 Poistot ja arvonalenemiset 1,5 1,4 2,1
Muu liiketoiminta
 varat 52,6 54,4 53,9
 velat 23,4 28,3 25,7
 investoinnit sis. rahoitusleasing 0,6 0,1 0,5
 Poistot ja arvonalenemiset 1,3 1,3 2,7
*)  suomi-liiketoimintasegmentin poistot ja arvonalentumiset sisältävät 

 kertaluonteisia pitkäaikasten varojen alaskirjauksia 1,8 Me.
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johdannaissopimusTen käyväT arvoT 

30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Me

käypä 
arvo, 

positiivinen

käypä 
arvo, 

negatiivinen

käypä 
arvo, 
netto

käypä 
arvo, 
netto

käypä 
arvo, 
netto

valuuttajohdannaiset
valuuttatermiinisopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
valuutanvaihtosopimukset 0,4 -0,9 -0,5 -0,3 -1,5
valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 - -0,1

korkojohdannaiset
korko-optiot 0,0 -0,5 -0,5 -0,1 -0,3
koronvaihtosopimukset 0,6 0,0 0,6 -1,2 -0,3

Hyödykejohdannaiset
sähkötermiinisopimukset 1,0 0,0 1,0 0,5 3,3

Yhteensä 2,1 -1,4 0,7 -1,1 0,8

johdannaissopimusTen nimellisarvoT

30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Me
Nimellis-

arvo
Nimellis-

arvo
Nimellis-

arvo

valuuttajohdannaiset*)
valuuttatermiinisopimukset 6,7 26,4 11,0
valuutanvaihtosopimukset 77,4 40,7 69,2
valuuttaoptiot 2,7 - 2,8

korkojohdannaiset
korko-optiot 10,0 28,0 28,0
koronvaihtosopimukset
 alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 10,0 38,0 28,0
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 60,0 35,0 60,0

Hyödykejohdannaiset
sähkötermiinisopimukset
 alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 2,6 2,0 4,0
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 10,3 6,9 5,7

Yhteensä 179,8 177,0 208,7
*) valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi

vasTuusiToumukseT

Me 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

kiinteistökiinnitykset
 Omista velvoitteista 14,6 15,2 15,3
Yrityskiinnitykset
 Omista velvoitteista - - -
Pantit
 Omista velvoitteista 222,0 197,2 222,0
Muut vuokrasopimukset 4,0 5,2 5,5
Muut vastuut 3,5 4,6 4,7
Yhteensä 244,0 222,2 247,5

euron vaihTokurssiT

Päätöskurssi keskikurssi

Yksi euro on 30.6.2011 31.12.2010 30.6.2011 31.12.2010

sEk 9,1739 8,9655 8,9391 9,5373
usD 1,4453 1,3362 1,4032 1,3257
gPB 0,9026 0,8608 0,8682 0,8578
tRY (turkin keskuspankki) 2,3492 2,0491 2,1954 1,9893
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suurimmaT osakkeenomisTajaT 30.6.2011

Osakkaan nimi Osakkeet
Osuus  

äänivallasta, %

1 Lehtonen Heikki 5 318 840 30,39
  Cabana trade s.a. 3 501 988
  Oy Högfors-trading ab 1 806 052
  Lehtonen Heikki 10 800

2 Etra Capital Oy 4 347 464 24,84
3 keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö varma 978 968 5,59
4 suomen teollisuussijoitus Oy 666 666 3,81
5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 555 000 3,17
6 Bergholm Heikki 240 016 1,37
7 suomen kulttuurirahasto 236 000 1,35
8 sijoitusrahasto alfred Berg small Cap Finland 234 888 1,34
9 Laakkonen Mikko 200 000 1,14

10 Lehtonen anna-Maria 178 823 1,02
Hallintarekisteröidyt osakkeet 597 479 3,41
Muut osakkaat 3 945 594 22,55
Yhteensä 17 499 738 100,00
Hallituksen jäsenten omistusosuus on 32,2 %. kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. 
jos kaikki vaihtovelkakirjat konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 31,7 %:iin.

Tunnuslukujen laskenTakaavaT

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

sijoitetun pääoman tuotto-% (ROi) *) = tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut × 100
Oma pääoma + korolliset velat
(vuosineljännesten keskiarvo)

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

tulos/osake, e (EPs) = tulos rahoituserien jälkeen – verot +/- määräysvallattomien omistajien osuus
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

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

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

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

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

Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = korolliset nettovelat × 100
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus

*)  Ensimmäisten vuosipuoliskojen oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuotto-%:n tulos on laskettu keskimääräisenä vuotuisena tuottona (annualisoituna)

Helsinki 15. heinäkuuta 2011

COMPONENta OYj
Hallitus
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