
Casting
Future
Solutionswww.componenta.com

VUOSIKERTOMUS 2009



Sisältö
2 Componenta lyhyesti

4 Konsernistrategia

6 Toimitusjohtajan katsaus

8 Asiakaspalvelu

11 Asiakastoimialat

12 Valimot-divisioona

14 Turkki-divisioona

16 Konepajat-divisioona

18 Henkilöstö

20 Ympäristö ja laatu

22 Hallitus ja johtoryhmä

24 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

28 Tiedotteet 2009

29 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009

67 Tietoja osakkeenomistajille

68 Yhteystiedot



Componenta on  
alumiini- ja rautavalu -
komponenttien  
vahva osaaja 



Euroopan 
toiseksi suurin 
valukomponenttien 
toimittaja



        

3COMPONENTA OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

Componenta on valukomponenttien vahva osaaja yli 90 vuoden kokemuksella. 

Olemalla paikallisesti läsnä tärkeimmillä markkina-alueilla Componenta palvelee 

asiakkaitaan tarjoamalla heille komponenttien koko toimitusketjun. Tuotteesta ja 

asiakkaasta riippuen voimme tarjota valamisen lisäksi tuotekehitys- ja suunnittelu-

yhteistyötä, tuotteen koneistamisen, pintakäsittelyn ja osakokoonpanon. 

Tuotantoyksiköiden tarjonta on laaja niin materiaalien, tuotteiden painon kuin 

volyymienkin suhteen. Valamme komponentteja raudasta, alumiinista ja ADI-ma-

teriaalista alkaen pienistä sarjoista aina satojen tuhansien kappaleiden vuosittaisiin 

tuotantomääriin, ja valukomponenttien painot vaihtelevat vajaasta kilosta useam-

paan tonniin.

Asiakkaamme ovat tunnettuja, globaalisti toimivia työkone-, auto-, dieselmoot-

tori-, tuulivoima-, koneenrakennus- ja raskaan ajoneuvoteollisuuden yrityksiä, jotka 

ovat johtavia toimijoita omilla toimialoillaan. Componentan toimittamat kompo-

nentit ovat usein asiakkaiden tuotteiden strategisia osia. 

Konsernin ydinliiketoiminnot vuonna 2009 oli jaettu kolmeen liiketoiminta-

divisioonaan. Valimot-divisioonaan kuuluivat rautavalimot Suomessa ja Hollannissa, 

Konepajat-divisioonaan konepajat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Turkissa sekä 

Turkki-divisioonaan rautavalimo ja alumiinivalimo Turkissa. Componenta Wirsbon 

takomotoiminnot siirrettiin vuonna 2009 osaksi Konepajat-divisioonaa. 

Asiakkaita palvelevat myynnin ja tuotekehityksen ammattilaiset konsernin 

myynti- ja suunnittelukeskuksissa Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa sekä 

Ison-Britannian, Italian, Saksan, Ranskan ja Yhdysvaltojen myyntiyhtiöissä. 

Componenta on toiseksi suurin itsenäinen valukomponenttien toimittaja Euroopassa. Konsernin tuotanto
laitokset – valimot, konepajat ja takomo – sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Suun
nittelemme, valamme ja koneistamme komponentteja ja niistä koostuvia kokonaisratkaisuja maailmanlaa
juisesti toimiville asiakkaillemme. Componentan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Componenta lyhyesti

LIIKEVAIHTO

LIIKEVOITTO, ILMAN
KERTALUONTEISIA ERIÄ

TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN,
ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ

	 	 	 31.12.2009	 31.12.2008

	 Liikevaihto,	Me	 	 299,6	 681,4
	 Liikevoitto,	ilman	kertaluonteisia	eriä,	Me	 	 -15,4	 47,9
	 Tulos	rahoituserien	jälkeen,	ilman	kertaluonteisia	eriä,	Me		 -37,2	 19,2
	 Tulos/osake,	ilman	kertaluonteisia	eriä,	e	 	 -2,30	 1,28
	 Oman	pääoman	tuotto,	ilman	kertaluonteisia	eriä,	%	 	 -45,1	 15,3
	 Sijoitetun	pääoman	tuotto,	ilman	kertaluonteisia	eriä,	%	 	 -4,2	 13,8
	 Tilauskanta,	Me	 	 58,8*)	 73,6
	 Tuotannolliset	investoinnit,	Me	 	 15,5	 44,6

	 Henkilöstö	kauden	lopussa	(ml.	vuokratyövoima)	 	 3	698	 4	488

	 *)	Tilauskanta	15.1.2010
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Componentan missio on tulevaisuuden valuratkaisujen tekeminen, Casting Future Solutions. Visiomme 
on kasvaa Euroopan johtavaksi valukomponenttien toimittajaksi vuoteen 2012 mennessä. Toimenpiteitä  
pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi jatkettiin 
 vuonna 2009.

Konsernistrategia

Componentassa toimenpiteiden ja päätöksenteon pohjana niin strategisten tavoitteiden toteuttamisessa kuin päivittäisessä toiminnassa 

ovat konsernin arvot – Avoimuus, Rehellisyys ja Arvostus. Avoimuus tarkoittaa sitä, että olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle ja 

muutokselle, ja siten toimintamme jatkuvalle parantamiselle. Olemme rehellisiä itseämme ja muita kohtaan, ja pidämme sen minkä lupaam-

me. Arvostus näkyy siinä, että yhteistyömme sidosryhmien kanssa perustuu luottamukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle. 

Visiomme toteuttamiseksi olemme määritelleet neljä strategista aluetta, joilla meidän on oltava parempia kuin kilpailijamme: asiakas-

palvelu ja -yhteistyön hallinta, optimoitu tuotanto, erinomainen toimitusvarmuus ja yhtenäinen One Componenta -toiminta tapa. 

STRATEgISET TAVOITTEET VUOTEEN 2012 MENNESSÄ STRATEgISET TOIMENpITEET VUONNA 2009

 Hyödynnämme kasvumahdollisuudet  
valituilla, strategisilla markkina-alueilla  
ja nykyisellä asiakaspohjalla. 

 Palvelemme asiakkaitamme proaktiivisesti  
toimittaen heille ratkaisuja komponenteista  
suunnitteluun.  

 Myynti- ja suunnittelutiimimme vastaavat asiakas-
rajapinnasta liiketoiminta-aluekohtaisesti. 

• Myynnin resursseja vahvistettiin ja perustettiin USA:n  
myyntikonttori, ja lisäksi myynnin organisaatiota kehitettiin  
palvelemaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

• Vuoden 2010 alusta myynnissä ja suunnittelussa otetaan käyttöön uusi  
toimintamalli, jossa liiketoiminta-alueet on jaettu tarkempiin asiakassegment-
teihin. Asiakkaita palvelevat nimetyt asiakkuus- ja tuotekehityspäälliköt. 

• Tuotekehitysyhteistyön syventäminen asiakkaiden kanssa  
jatkui, ja suunnitteluun palkattiin uutta osaamista muun  
muassa kansainvälisen harjoitteluohjelman kautta. 

 Jaamme tuotantomme optimaalisesti  
eri tuotantoyksiköiden kesken sisäisten  
siirtojen avulla. 

 Optimoimme logistiset prosessimme  
ja varastot.   

• Tuotannon optimointi ja sisäiset siirrot yksiköiden välillä olivat  
yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista.  Tuotannon joustavuudesta ja  
kuormituksen tasaamisesta saadaan merkittävää kilpailuetua. Vuoden  
loppupuolella käynnis tettiiin kannattavuutta ja kilpailukykyä parantava  
projekti, jossa konsernin ns. Disamatic-valulinjoilla tehtävät suuret sarjat 
 keskitetään Orhangaziin ja pienet ja keskisuuret sarjat Pietarsaareen. 

• Logistiikkapalvelujen kysynnän kasvuun vastaamiseksi kehitämme vaihto-
ehtoisia  ratkaisuja, joista yhtenä logistiikka keskusten perustaminen  
muualle Eurooppaan Componenta UK:n mallin mukaisesti. 

 Toimimme yhtenä konsernina,  
One Componenta, jossa on  
yhtenäiset prosessit ja käytännöt.

• One Componenta -toimintatapaa vahvistettiin edelleen  
vuoden aikana. Konserninlaajuisia koulutus- ja kehitysohjelmia  
jatkettiin. Raportoinnissa ja toiminnan ohjauksessa käytettäviä  
yhtenäisiä ohjelmia otettiin käyttöön konsernin eri maissa ja yksiköissä.  
Laatu- ja ympäristöasioiden johtoa keskitettiin konserniin.  
Muuhun liiketoimintaan kuulunut Wirsbon takomo liitettiin  
keväällä 2009 osaksi Konepajat-divisioonaa. 

	 	 Tavoite	2012	 Toteuma	2009

Liikevaihto,	Me	 800		 299,6
Liikevoitto,	%	*)	 10	 -5,2	
Sijoitetun	pääoman	tuotto,	%	*)	 >	20	 -4,2
Omavaraisuusaste,	%		 40		 26,5
(pääomalaina	omana	pääomana)
*)	Ilman	kertaluonteisia	eriä

TALOUDELLISET TAVOITTEET

ARVOT



toimitusjohtajan Katsaus

Taloudellisen laskusuhdanteen vai-

kutukset näkyivät voimakkaasti 

Componenta-konsernin toiminnassa 

vuonna 2009. Monilla asiakastoimi-

aloillamme lopputuotteiden kysyn-

nän lasku ja investointien pysähtymi-

nen sekä samaan aikaan ajoittuneet 

varastojen alasajot vähensivät kon-

sernin tilauksia ja tuotantomääriä 

merkittävästi. Componentan vuoden 

2009 liikevaihto jäi 56 % prosenttia edellisvuotta alhaisemmaksi 300 

miljoonaan euroon ja konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 37 

miljoonaa euroa tappiolla. 

Ensimmäiset merkit kysynnän laskusta olivat havaittavissa jo 

syksyllä 2008, jolloin käynnistimme toimintojen sopeuttamisen 

pieneneviin volyymeihin. Sopeuttamistoimenpiteitä jatkettiin läpi 

vuoden 2009. Onnistuimme pienentämään toiminnan kustannuk-

sia liikevaihdon huomattavaa laskua vastaavasti. Tuotantomäärien 

laskiessa pyrimme tekemään tuotantoa mahdollisimman tehokkaal-

la tavalla, ja samalla haimme kustannussäästöjä kaikissa toiminnois-

sa. Henkilöstön sopeuttamisessa hyödynnettiin kaikki käytettävissä 

olevat keinot työajan lyhentämiseksi, mutta kustannuksia joudut-

tiin leikkaamaan myös sopimalla palkanalennuksista sekä lomau-

tuksin ja  irtisanomisin. 

Keskeinen tavoitteemme oli käyttöpääoman pienentäminen 

varastoja vähentämällä ja myyntisaatavien kiertoa nopeuttamalla.  

Konsernin eri toimintojen hyvän yhteistyön tuloksena onnistuim-

me tavoitteessamme hyvin ja liiketoiminnan kassavirta pysyi  sel-

västi positiivisena koko vuoden osalta. Vahva luottamuksen ja 

sitou tumisen osoitus Componentan omistajilta ja sijoittajilta oli 

pääomarakenteen ja taseen vahvistaminen syksyllä toteutetul-

la pääomalainalla ja osakeannilla. Vuoden 2009 lopussa konsernin 

maksuvalmius oli hyvä. 

Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi jatkoimme asia-

kaspalvelun kehittämistä ja lisäsimme resursseja myyntiin, suunnit-

teluun ja tuotekehitykseen. Myös tulevaisuuden vahvuuksia raken-

tavia pitkäjänteisiä hankkeita, kuten uusia osaavia componentalaisia 

tuottavaa kansainvälistä harjoittelijaohjelmaa jatkettiin. 

Markkinoilla heikko kysyntätilanne ja monien toimittajien 

 ta lou delliset vaikeudet kiristivät kilpailua, mikä näkyi hintapainei-

na sekä tarjouskilpailujen voimakkaana lisääntymisenä asiakkaiden  

hakiessa vaihtoehtoisia toimittajia ja pyrkiessä hyödyntämään mark-

Yhteistä  
tulevaisuutta  
rakentamassa 
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kinatilannetta. Teimme vuoden mittaan ennätysmäärän tarjouksia 

ja uusia tuotteita ja/tai asiakkaita koskeva uusmyyntimme  lisääntyi. 

Uudessa muodossa vuoteen 2010 

Componentan strateginen tavoite on kasvaa Euroopan johtavak-

si valukomponenttien toimittajaksi vuoteen 2012 mennessä. Tätä 

 tavoitetta tukee helmikuussa 2010 käyttöön otettava uusi organisaa-

tio, jossa liiketoimintamme jaetaan operatiivisiin alueisiin. Konser-

ninlaajuiset operatiiviset kehitystoiminnot, kuten toimitusketjun 

hallinta, valimo- ja konepajatekniikan kehittäminen, osto ja sisäi-

set hankinnat, tukevat operatiivisia alueita ja niiden johtamista sekä 

yhtenäistä ”One Componenta” -toimintatapaa. Uudessa toimin-

tamallissa hyödynnämme aiempaa tehokkaammin suunnittelun, 

 valamisen ja koneistuksen muodostaman kokonaisuuden valukom-

ponentin toimitusketjussa ja varmistamme näin lisäarvon tuottami-

sen asiakkaille. 

Asiakaspalvelusta huolehtivat jatkossa asiakassegmenteittäin 

 nimetyt myynnin sekä suunnittelun ja tuotekehityksen asiantun-

tijat. Keskittyminen asiakassegmentteihin parantaa asiakkaiden ja 

markkinoiden tuntemustamme ja niin voimme palvella asiakkai-

tamme entistä paremmin.

Muutamat talouden indikaattorit osoittavat jo tasaantumisen 

merkkejä, vaikka näkymät useimmilla asiakastoimialoillamme ovat 

vielä heikot. Edellisten vuosien tuotantomääriin yltäminen vaatii 

aikaa. Uskon kuitenkin, että vuosi 2010 tulee olemaan meille edel-

lisvuotta selvästi parempi. One Componenta on nyt aiempaa vah-

vempi toimittaja, joka kykenee toimimaan tehokkaasti muuttuvissa 

tilanteissa ja saavuttamaan tavoitteensa. Filosofi Friedrich Nietz-

schen kuuluisat sanat ”Se mikä ei tapa, vahvistaa” on osoittanut jäl-

leen ajankohtaisuutensa.

Kiitän lämpimästi henkilöstöämme, osakkeenomistajiamme, si-

joittajia ja asiakkaitamme sekä muita sidosryhmiämme luottamuk-

sesta ja sitoutuneisuudesta.

Heikki Lehtonen

toimitusjohtaja 



Entistä  
parempaa  
palvelua
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Componenta on vaativien ja korkealaatuisten valukomponenttien toimittaja ja laajan myynti ja suunnit
teluverkon kautta läsnä ja lähellä asiakkaita tärkeimmillä markkinaalueilla. Palvelemme asiakkaitamme 
proaktiivisesti ja toimitamme heille ratkaisuja läpi koko tuotantoketjun alkaen komponenttien suunnitte
lusta valmiiksi tuotteeksi mukaan lukien logistiset ratkaisut asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Vuonna 
2009 myynnin ja tuotekehityksen toimintaa ja resursseja kehitettiin edelleen entistä paremman asiakas
palvelun takaamiseksi. 

Componentan myynti- ja tuotekehitysor-

ganisaatio vastaa asiakasrajapinnasta ja mo-

nitasoisesta asiakasyhteistyöstä sekä var-

mistaa, että asiakas saa parhaat mahdolliset 

ratkaisut tarvitsemistaan valukomponen-

teista. Tuotekehitys ja suunnittelu ovat osa 

asiakkaalle tarjottavaa suunnittelupalvelua.

Asiakkaamme ovat globaalisti toimi-

via ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 

Vuonna 2009 Componentan asiakaskun-

ta oli jaettu viiteen asiakastoimialaan, jot-

ka olivat työkoneet, raskaat ajoneuvot, au-

toteollisuus, dieselmoottorit ja tuulivoima 

sekä koneenrakennus. Asiakastoimialoil-

la on nimetyt myynti- ja tuotekehitystii-

mit ja suurimpia asiakkaita palvelevat omat 

asiakkuuspäälliköt.  

Componenta on lähellä asiakasta. Suo-

messa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa 

sijaitsevien myynti- ja suunnittelukeskus-

ten lisäksi Componentalla on omat myyn-

tikonttorit Isossa-Britanniassa, Italiassa, 

Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.  

Suunnittelupalvelulla lisäarvoa  

asiakkaille

Suunnittelupalvelut ovat osa proaktiivista 

asiakaspalvelua. Ratkaisujen tarjoamisek-

si on myynnin ja tuotekehityksen tunnet-

tava asiakkaan liiketoimintaa. Tavoitteena 

on, että Componentan asiantuntijat ovat 

asiakkaan tarpeista riippuen mukana asi-

akkaan tuotekehitysprojektissa jo alusta al-

asiaKaspalVelu

Componentan asiantuntijat ovat yhä useammin mu
kana asiakkaan tuotekehitysprojektissa jo alusta 
 alkaen.

kaen. Näin voidaan molempien osapuolien 

asiantuntemusta hyödyntäen yhdessä löytää 

parhaat kilpailukykyiset ratkaisut asiakkaan 

tarpeisiin. 

Asiakkaalle tarjotaan ratkaisuja, joissa 

komponentit suunnitellaan optimaalisesti 

niin materiaalien, teknisten ominaisuuksi-

en kuin tehokkaan ja kannattavan valmis-

tustekniikan osalta. Saavutettavat paran-

nukset, esimerkiksi konstruktiomuutokset, 

tuotteen painon keveneminen, lujuusomi-

naisuuksien ja työstettävyyden paranemi-

nen sekä tuotekehitysprojektien lyhene-

minen hyödyttävät asiakkaan lisäksi myös 

valmistajaa ja loppukäyttäjää. Samalla pie-

nennetään komponentin ja lopputuotteen 

elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. 

Suunnittelupalveluista on kertynyt hyviä 

kokemuksia useiden asiakkaiden kanssa, ja 

yhteisten tuotekehitysprojektien tuloksena 

saatiin merkittävästi uusia  tuotteita tuotan-

toon myös vuonna 2009. 

Yhtenäinen Componenta-toimintatapa 

näkyy asiakastyössä 

Componentan konsernistrategian mukai-

nen ”One Componenta” -toimintatapa tar-

koittaa yhdenmukaisia konserninlaajui-

sia prosesseja ja toimintatapoja, mikä lisää 

 sisäisen toiminnan tehokkuutta ja näkyy 

asiakkaalle hyvänä palveluna ja kilpailuky-

kyisinä tuotteina. Konsernin ydinliiketoi-

minnan uudelleenorganisointi vuoden 2010 



10 COMPONENTA OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

VALUKOMpONENTTIEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVIA TEKIJöITÄ 

Componentan asiakkaat ovat raskaiden ajoneuvojen, työko-

neiden, henkilöautojen, dieselmoottorien, tuulivoimakompo-

nenttien ja muiden koneiden valmistajia, ja eri teollisuuden 

aloilla kysyntään vaikuttavat eri tekijät.

Työkoneteollisuudessa maatalous- ja metsäkoneiden kysyn-

tään vaikuttavat pääasiassa ruoan hinta ja sen kysynnän kasvu, 

sadon suuruus, korkeampi elämänlaatu ja yleinen BKT:n kasvu 

sekä infrastruktuurin kehittyminen Intiassa, Venäjällä ja Itä-

Euroopassa. 

Kaivoskoneiden kysyntään vaikuttavat raaka-aineiden ja 

mineraalien hintakehitys ja kysyntä. 

Isojen rakennuskoneiden kysyntään vaikuttavat investoin-

nit infrastruktuuriin  kuten teiden ja tunneleiden rakentami-

seen ja pienempien rakennuskoneiden kysyntää  lisäävät tai las-

kevat talojen ja toimistojen  rakentaminen. 

Raskaiden ajoneuvojen kysyntään vaikuttavat pääasiassa 

yleinen talouden ja  rahoitusmarkkinoiden tilanne ja logistiikan 

kehitys erityisesti Itä-Euroopassa ja Venäjällä sekä ympäristö-

lainsäädäntö ja -määräyk set.

Henkilöautojen kysyntään ovat vaikuttaneet tukiohjelmat, 

joita on käynnistetty monissa Euroopan maissa autokannan uu-

siutumiseksi, ympäristölainsäädäntö ja uudet ympäristömäärä-

ykset sekä yleinen taloudellinen ja rahamarkkinoiden tilanne. 

Dieselmoottoreiden kysyntään vaikuttavat uusien laivojen 

tilaukset ja erilaiset voimalaitosprojektit maailmanlaajuisesti. 

Tuulivoimakomponenttien kysyntä on riippuvainen ylei-

sestä taloudellisesta tilanteesta, projektien rahoituksesta sekä 

ympäristölainsäädännöstä ja uusista ympäristömääräyksistä. 

Koneenrakennusteollisuuden kysyntään vaikuttavat pääasi-

assa yleinen taloudellinen ja rahamarkkinoiden tilanne. 

alussa varmistaa asiakkaille Componentan erikoistuneiden tuotan-

toyksiköiden ja logistiikkakeskusten muodostaman tehokkaan toi-

mitusketjun palvelut. 

Samalla asiakasrajapinnan johtamista parannetaan uudella asia-

kassegmentoinnilla. Keskittyminen tarkemmin rajattuihin asiakas-

segmentteihin parantaa asiakkaiden ja markkinoiden tuntemustam-

me ja niin voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. 

Myös suunnittelun ja tuotekehityksen toimintatapojen ja osaa-

misen kehittäminen ja suunnitteluprojektien johto ja koordinoin-

ti konserninlaajuisesti varmistavat  yhtenäisen “One Componenta” 

 -rajapinnan asiakkaisiin. 

Myynnin kehitys 

Vaikka kysyntä useimmilla konsernin asiakastoimialoilla hiipui 

vuonna 2009, oli Componentan vuoden aikana tekemien tarjous-

ten määrä ennätyskorkealla tasolla. Vastoin yleistä talouskehitystä 

konsernin uusmyynti kehittyi hyvin. Vuoden aikana tehtiin myös 

monia merkittäviä toimitussopimuksia eri teollisuudenaloilla toimi-

vien asiakkaiden kanssa.
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asiaKastoimialat

Vuonna 2009 Componenta toimi viidellä asiakastoimialalla – työkoneteollisuudessa, raskaassa ajoneuvoteollisuudessa, autoteollisuudessa, 
dieselmoottori- ja tuulivoimateollisuudessa ja koneenrakennusteollisuudessa. Asiakkaamme ovat näiden toimialojen johtavia toimijoita. 
Componentassa asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen yhdistyy konsernin omaan suunnittelu-, valu- ja koneistusosaamiseen. Konsernin 
tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen kumppani suunnittelupalveluissa ja valuratkaisuissa vuoteen 2012 mennessä, jolloin tuotekehi-
tystä ja -optimointia sisältävät projektit muodostavat suurimman osan konsernin liiketoiminnasta. 

TYöKONETEOLLISUUS
Palvelemme rakennusteollisuuden, kaivosteollisuuden ja maatalouden kone-
valmistajia. 

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia moottorin, voimansiirron, käyttölaitteiden 
ja alustan komponentteja. 

Asiakkaitamme ovat muun muassa Agco Fendt, Bomag, Carraro, Case New 
Holland, Caterpillar, Claas, Dana, Dynapac, JCB, John Deere, Ponsse, T.T.F., 
Valtra ja Volvo CE.

RASKAS AJONEUVOTEOLLISUUS
Palvelemme raskaiden ajoneuvojen valmistajia ja niiden järjestelmätoimittajia.

Tarjoamme asiakkaille asennusvalmiita komponentteja esimerkiksi alustaan, 
moottoriin, akseleihin, voimansiirtoon ja jarruihin.

Asiakkaitamme ovat muun muassa DAF, Daimler, Ford Trucks, Iveco, MAN, 
Renault, Scania, Volvo, Wabco ja ZF.

AUTOTEOLLISUUS
Palvelemme henkilöautojen ja muiden kevyiden ajoneuvojen valmistajia.

Tarjoamme autonvalmistajille laajan valikoiman erilaisia rauta- ja alumiini-
komponentteja sekä alumiinivanteita, joita myydään tuotemerkeillä DJ 
Wheels ja MAXX.

Asiakkaitamme ovat muun muassa Alfa Romeo, ATU, Fiat, Ford, PSA, 
 Renault, Tofas, Toyota ja Volvo Cars.

DIESELMOOTTORIT JA TUULIVOIMA
Palvelemme suurten dieselmoottoreiden valmistajia ja tuulivoimateolli-
suuden toimittajia.

Tarjoamme dieselmoottoreiden valmistajille täyden valikoiman valukom-
ponentteja ja itse suunniteltuja mäntiä sekä tuulivoimateollisuudelle va-
lukomponentteja koneikkoon ja vaihteistoon, kuten vaihteistokoteloita ja 
planeetankantajia. 

Asiakkaitamme ovat muun muassa Caterpillar, Mahle, Moventas, Nordex,  
Siemens ja Wärtsilä.

KONEENRAKENNUSTEOLLISUUS
Palvelemme erilaisten koneiden ja laitteiden, kuten hissien ja robottien, nos-
tureiden ja nostimien, kivenmurskaimien ja hydraulimoottoreiden valmistajia.

Tarjoamme asaikkaille komponentteja, jotka ovat usein heidän tuotteidensa 
strategisesti tärkeitä osia, kuten köysi- ja kantopyöriä, koteloita ja pesiä sekä 
hammaspyöriä ja runkoja.

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ABB, Atlas Copco, Bombardier, Gardner 
Denver, Ingersoll-Rand, Kone, Konecranes, Sampo Hydraulics ja Voith.

30%
Osuus konsernin 
liike vaihdosta 
vuonna 2009

20%
Osuus konsernin 
liike vaihdosta 
vuonna 2009

21%
Osuus konsernin 
liike vaihdosta 
vuonna 2009

10%
Osuus konsernin 
liike vaihdosta 
vuonna 2009

17%
Osuus konsernin 
liike vaihdosta 
vuonna 2009
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Componentan valmistusketjun alkupään muodostavat erikokoisten valuraudoista valettavien kompo
nenttien tuotantoon erikoistuneet valimot. Valimoiden osaaminen on käytössä jo komponenttien suun
nitteluvaiheessa ja varsinaisessa valamisessa, jolloin sula rauta muuttuu juuri oikeanmuotoisiksi ja 
korkealaatuisiksi komponenteiksi edelleen konepajoihin ja asiakkaille toimitettaviksi. 

Valimot-divisioona toimittaa valukomponentteja raskaalle ajo-

neuvo-, työkone-, koneenrakennus-, tuulivoima- ja dieselmoot-

toriteollisuudelle. 

Divisioonaan kuuluvat Karkkilan, Iisalmen, Pietarsaaren 

ja Porin valimot Suomessa sekä Heerlenin ja Weertin valimot 

Hollannissa. Valimoiden tarjonta on laaja niin valurautamate-

riaalien, tuotteiden painon kuin volyymienkin suhteen alkaen 

yksittäiskappaleista ja pienistä sarjoista satojen tuhansien kap-

paleiden vuosisarjoihin. Osa valuista toimitetaan asiakkaille jat-

kojalostettuina konsernin konepajoissa. 

Valimot-divisioonan tuotantokapasiteetti on yli 180 000 

tonnia. Automaattisilla tuorehiekkakaavauslinjoilla ja puoliau-

tomaattisilla furaanihartsikaavauslinjoilla tehdään sarjatuotan-

toa. Isot piensarja- ja yksittäiskappaleet valmistetaan furaanikä-

sinkaavauksella.

Sopeuttamisen vuosi

Yleisen taloudellisen tilanteen nopea heikkeneminen vuoden 

2008 lopulla johti Valimot-divisioonan tuotantomäärien merkit-

tävään laskuun vuonna 2009. Kun koko tuotanto- ja toimitusketju  

– valimo, valunkäyttäjä ja loppuasiakas – pienensi varastojaan sa-

manaikaisesti, laskivat valimoiden tuotantomäärät enimmillään alle 

kolmannekseen edellisvuoden huippuvolyymeistä, mikä merkitsi 

tarvetta toimintojen voimakkaaseen sopeuttamiseen. 

Sopeuttamisen ensivaiheessa valimoissa luovuttiin määräaikai-

sesta ja vuokratyövoimasta, minkä lisäksi alihankintoja kotiutettiin 

ja ylityöt minimoitiin. 

Tilanteen jatkuessa henkilöstöön kohdistuneet sopeutukset teh-

tiin pääsääntöisesti lomauttamalla omaa henkilöstöä Suomessa sekä 

Hollannissa. Irtisanomisilta ei kuitenkaan kokonaan vältytty. 

Kustannussäästöjä etsittiin ja toteutettiin aktiivisesti valimoiden 

kaikissa toiminnoissa. Jonkin verran tehtiin myös tuotannon väliai-

kaisia siirtoja tuotannon tasaamiseksi yksiköiden kesken aiemmin 

tehtyjen suunnitelmien mukaan. 

Vuoden lopussa kysynnän lasku pysähtyi, mutta kokonaisuudes-

saan koko vuoden tuotantomäärät jäivät erittäin alhaisiksi. 

Kehitystyötä jatkettiin 

Vuoden aikana merkittävimmät kehitystoimet olivat kahden Hol-

lannissa toimivan valimon yhdistäminen ja Disa-automaattikaavaus-

linjojen suursarjatuotannon keskittämisen käynnistäminen. Lisäksi 

vuoden 2009 alkupuolella saatiin lopullisesti päätökseen pääosin 

Valimot valmiina  
joustavaan kasvuun 

Valimot-diVisioona

	  	 2009	 2008

	 Liikevaihto,	Me	 	 124,9	 294,0
	 Osuus	konsernin	liikevaihdosta,	%	 	 33	 34
	 Liikevoitto,	Me	 	 -11,9	 23,2
	 Henkilöstö	kauden	lopussa		
	 mukaan	lukien	vuokratyövoima	 	 1	321	 1	567

VALIMOT-DIVISIOONAN AVAINLUVUT

VALIMOT-DIVISIOONA LYHYESTI
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vuoden 2008 aikana tehdyt Karkkilan vali-

mon ja Suomivalimon kapasiteettia lisäävät 

investoinnit. 

Hollannin Heerlenin valimot, Heerlen 

HWS ja Heerlen Furan, yhdistettiin Com-

ponenta Heerlen -valimoksi heinäkuussa 

2009. Yhdistämisellä tehostetaan yksiköi-

den toimintaa ja kustannustehokkuutta. 

Muutoksen toteutus onnistui hyvin alhai-

sessa kysyntätilanteessa. 

Hollannin valimoissa otettiin myös käyt-

töön konsernin yhtenäistä One Componen-

ta -toimintatapaa vahvistava toiminnanoh-

jausjärjestelmä, joka on jo käytössä Porin ja 

Pietarsaaren valimoissa. 

Vuoden 2009 lopussa käynnistyi kon-

sernin strategian mukainen, Orhangazin ja 

Pietarsaaren Disa-tuotantolinjoja koskeva 

projekti, jossa Disa-linjoilla tehtävien suursar-

jojen valmistus keskitetään Orhangazin vali-

moon ja konepajaan. Vuoden 2010 aikana osa 

Pietarsaaren nykyisestä tuotannosta siirtyy 

Orhangaziin. Pietarsaaren valimo ja konepa-

ja keskittyvät jatkossa palvelemaan asiakkaita 

joustavasti pienissä ja keskisuurissa sarjoissa. 

Valmiina kasvuun 

Vuonna 2010 kysynnän odotetaan kehit-

tyvän parempaan suuntaan, vaikka vuoden 

2008 tuotantomääriin ei päästäne. Mark-

kinatilanteen parantuessa Valimot-divisi-

oonalla on hyvät mahdollisuudet vastata 

nopeasti kysynnän kasvuun. Alhaisiin vo-

lyymeihin sopeuduttassa toimintoja tehos-

tettiin, mikä tuotantovolyymien kasvaessa 

näkyy parempana kannattavuutena.

Divisioonan kuuden rautavalimon tarjonta on laaja niin 
materiaalien, tuotteiden painon kuin volyymienkin suh
teen alkaen yksittäiskappaleista ja pienistä sarjoista sa
tojen tuhansien kappaleiden vuosisarjoihin. Kuvat ovat 
Heerlenin valimosta Hollannissa. 

Markkinatilanteen parantuessa Valimot-
divisioonalla on hyvät mahdollisuudet vastata 
nopeasti kysynnän kasvuun.

“
”OLLI KARHUNEN, JOHTAJA, VALIMOT-DIVISIOONA  
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Konsernin strategiana on optimoida tuotantoa yksiköiden välillä sisäisten hankintojen avulla. Turkin  
Orhangazin valimolla on tässä tärkeä rooli, sillä yksikössä hyvä laatu yhdistyy toimintojen kustannuste
hokkuuteen. Sisäisten hankintojen avulla parannetaan koko konsernin kannattavuutta ja kilpailukykyä 
erityisesti valukomponenttien suursarjoissa. 

painopiste tuottavuuden parantamisessa

Turkki-divisioonan tuotantomäärä vuonna 2009 putosi alle kolman-

nekseen vuoden 2008 tasolta. Volyymit laskivat eniten työkone- ja 

raskaan ajoneuvoteollisuuden osalta, kun taas autoteollisuuden ky-

syntä putosi merkittävästi vähemmän. Monissa maissa toteutettiin 

tukitoimia, jotka vaikuttivat henkilöautojen myyntiin. 

Myynnin ja tuotannon volyymien lasku alkoi Turkki-divisi-

oonassa jo vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lopussa. Siksi 

divisioona onnistui sopeuttamaan toimintonsa alhaisempaa ky-

syntää vastaavalle tasolle konsernin muita divisioonia aiemmin ja 

tehokkaammin. Vuonna 2009 divisioona keskittyi tuottavuuden 

ja tehokkuuden parantamiseen, kiinteiden kustannusten leikkaa-

miseen ja kannattavuuden säilyttämiseen. Divisioona onnistui te-

kemään positiivisen tuloksen vuonna 2009 alhaisista volyymeista 

huolimatta. 

Uusia tuotteita suunnitteluyhteistyöllä

Componenta luo lisäarvoa asiakkailleen syventämällä asiakkaiden 

kanssa tehtävää tuotekehitysyhteistyötä. Valamisen lisäksi Com-

ponenta tarjoaa suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita, koneistusta, 

kokoonpanoa ja logistiikkapalveluita. 

Uusien eri teollisuudenaloja edustavien asiakkaiden määrä Tur-

kissa kasvoi vuonna 2009, ja asiakkaiden kanssa tehdyn tuotekehi-

tysyhteistyön tuloksena saatiin tuotantoon monia uusia tuotteita 

vuoden aikana. Viimeisimpänä tuotekehityksen tuloksena tuotan-

Positiivinen tulos  
alhaisista volyymeista 
huolimatta 

turKKi-diVisioona

	  	 2009	 2008

	 Liikevaihto,	Me	 	 114,0	 242,7
	 Osuus	konsernin	liikevaihdosta,	%	 	 30	 28
	 Liikevoitto,	Me	 	 2,4	 19,9
	 Henkilöstö	kauden	lopussa		
	 mukaan	lukien	vuokratyövoima	 	 1	668	 1	981

Componentan Turkki-divisioona valmistaa rauta- ja alumiini-

valuja ja alumiinivanteita. Divisioonan asiakkaat ovat raskaiden 

ajoneuvojen, autojen, työ- ja muiden koneiden valmistajia. 

Orhangazin rautavalimossa valmistetaan komponentte-

ja tuorehiekkamenetelmällä kaikkiaan kahdeksalla kaavaus-

linjalla. Valimo on suurin konsernin valimoista 180 000 tonnin 

vuosittai sella tuotantokapasiteetillaan. Valukomponenttien toi-

mitusketjua täydentää valimon vieressä sijaitseva konsernin uu-

sin konepaja. 

Manisan alumiinivalimossa valetaan komponentteja  korkea-

paine-, matalapaine- ja kokillivalumenetelmillä. Valimoon 

kuuluvassa konepajassa koneistetaan yli kaksi kolmasosaa alu-

miinivaluista ja tuotetaan asiakkaille lisäarvoa myös osakokoon-

panolla. Alumiinivalujen tuotantokapasiteetti on 14 500 tonnia 

ja koneistuskapasiteetti on 130 000 koneistustuntia. Alumiini-

vanteiden tuotantokapasiteetti on 1 000 000 kappaletta. 

TURKKI-DIVISIOONAN AVAINLUVUT

TURKKI-DIVISIOONA LYHYESTI
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Toimintojen tehostamisen jälkeen Turkki-
divisioona on hyvässä kunnossa tulevaa kasvua 
varten.  

“
”

toon siirtyi alumiinista valettu komponent-

ti, joka suunniteltiin italialaiselle autonval-

mistajalle. Tuote on hyvä esimerkki paitsi 

tuotekehityspalveluista myös nopeasta ja te-

hokkaasta tuotannon ylösajosta, joka on asi-

akkaalle erittäin tärkeää.

Alumiinin käyttö eri teollisuudenaloilla 

on kasvussa, koska alumiini on kevyt metal-

li ja siten ympäristöystävällisempi raaka-aine. 

Tärkein vientialue on Länsi-Eurooppa, missä 

on paljon potentiaalisia asiakkaita. Alumii-

nivalujen ja -vanteiden asiakkaisiin kuuluvat 

monet suuret henkilöautojen ja muiden ke-

vyiden ajoneuvojen valmistajat. 

Turkin rautavalimon tuotantomääriä kas-

vattavat myös konsernin muista valimois-

ta siirtyvät tuotteet. Vuoden 2009 lopussa 

käynnistyi sisäisten hankintojen projekti, 

jonka myötä Orhangazin valimosta tulee 

konsernin Disa-automaattivalujen suursar-

jojen tuotantokeskus.

Kysyntä kasvaa hitaasti 

Koska varastojen alasajon vaikutus alkaa 

olla ohi, liiketoiminnan volyymien vuon-

na 2010 odotetaan olevan Turkki-divisioo-

nassa selvästi edellisvuotta parempia. Vaik-

ka markkinoiden täydelliseen elpymiseen 

voi mennä pidempään, odotetaan kasvun 

vuonna 2010 olevan suhteellisen hyvä. Sekä 

autoteol lisuuden että työkone- ja raskaan 

ajoneuvoteollisuuden odotetaan elpyvän 

asteittain vuoden 2010 aikana.  

Turkki-divisioonan hyvin onnistunut 

sopeuttaminen vuoden 2009 alhaiseen ky-

syntään luo vahvan pohjan kannattavalle 

ja tehokkaalle toiminnalle myös talouden 

kääntyessä kasvuun. Vuonna 2009 divisi-

oona osoitti organisaationa joustavuutta, 

hyvää osaamista ja rakentavaa asennetta, 

ja on nyt hyvässä kunnossa tulevaa kasvua 

varten. 

Turkissa valmistetaan rauta ja alumiinivalukomponent
teja sekä alumiinivanteita. Alumiinin käyttö on kasvussa 
eri teollisuudenaloilla, koska alumiini on kevyt metalli ja 
siten ympäristön kannalta parempi raakaaine.

HAKAN göRAL, JOHTAJA, TURKKI-DIVISIOONA  
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Tuotantomäärät laskivat rajusti

Konepajat-divisioonassa vuosi 2009 oli äärimmäisen haasteelli-

nen. Tuotantomäärät vähenivät kolmannekseen edellisen vuoden 

tasolta kysynnän laskiessa kaikissa asiakasryhmissä. Laskun syvyys 

 johtui siitä, että asiakkaat vähensivät varastojaan samaan aikaan kuin 

 loppuasiakkaat vähensivät tilauksiaan. Tämä toimitusketjun varas-

tovaikutus vähensi voimakkaasti tilausten määrää vuoden aikana. 

Vuoden 2009 loppua kohden markkinatilanne tasaantui, mutta 

vaikka vuoden lopulla kysynnässä nähtiin pientä kasvua, tuotanto-

määrät pysyivät edelleen hyvin alhaisina. 

Vuoden aikana konepajojen toimintoja sopeutettiin markkina-

tilanteeseen leikkaamalla kustannuksia merkittävästi. Henkilöstö-

kustannuksia vähennettiin pääasiassa määräaikaisin lomautuksin 

irtisanomisten sijaan. Ruotsissa lomautukset eivät kuitenkaan ole 

mahdollisia, joten siellä konepajojen henkilöstöstä jouduttiin irtisa-

nomaan 40 %. Määräaikaisten lomautusten avulla voimme säilyttää 

konepajoissa tarvittavan tietotaidon ja osaamisen, minkä ansiosta 

konepajojen tuotantomääriä voidaan nopeasti nostaa markkinati-

lanteen parantuessa. 

Moniin saman alan yrityksiin verrattuna Konepajat-divisioona 

onnistui varsin nopeasti sopeuttamaan toimintonsa muuttuneeseen 

taloustilanteeseen. Siitä huolimatta koko vuoden liiketulos oli tap-

piollinen.  

Konepajat ovat olennainen osa Componentan arvoketjussa. Konsernin valimoissa valetut komponentit lähe
tetään konepajoihin, missä ne koneistetaan, pintakäsitellään, maalataan ja osakokoonpannaan sekä toimi
tetaan asiakkaalle usein suoraan kokoonpanolinjalle. Nämä palvelut tuovat lisäarvoa asiakkaalle säästäen 
aikaa ja rahaa asiakkaan prosesseissa ja varmistaen katkeamattoman tuotannon. 

Konepajat  
tuovat asiakkaalle 
lisäarvoa

Konepajat-diVisioona

	  	 2009	 2008

	 Liikevaihto,	Me	 	 92,3	 243,3
	 Osuus	konsernin	liikevaihdosta,	%	 	 24	 28
	 Liikevoitto,	Me	 	 -11,3	 4,3
	 Henkilöstö	kauden	lopussa		
	 mukaan	lukien	vuokratyövoima	 	 542	 751

KONEpAJAT-DIVISIOONA LYHYESTI

Konepajat-divisioonan tärkeimmät asiakastoimialat ovat ras-

kas ajoneuvoteollisuus, työkoneteollisuus sekä dieselmoottori- 

ja tuulivoimateollisuus. Divisioonan konepajoista kolme sijait-

see Suomessa – Nisamo Lempäälässä ja Pietarsaari MS ja Pistons 

Pietarsaaressa. Divisioonalla on kaksi konepajaa Ruotsissa, 

Främmestadissa ja Virsbossa, sekä konepajat Weertissä Hollan-

nissa ja Orhangazissa Turkissa. 

Componenta Pistons on erikoistunut mäntien suunnitteluun 

ja tuotantoon. Weertin koneistustoimintoihin kuuluu paineil-

makompressoreiden kokoonpanoa. Ruotsissa sijaitsevan Wirs-

bon takomon asiakaskunta on pääasiassa sama kuin muissakin 

konepajoissa, ja takomo liitettiin divisioonaan maaliskuussa 

2009. 

Konsernin konepajojen koneistuskapasiteetti on 1 000 000 

koneistustuntia. 

KONEpAJAT-DIVISIOONAN AVAINLUVUT
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Alhaisten tuotantomäärien ja kustannusten voimakkaan 
karsimisen jälkeen Konepajat-divisioona odottaa 
volyymien kasvavan vuonna 2010.   

markkinoilla, mikä lisää myös toimitusvar-

muutta ja lyhentää toimitusaikoja. 

Vuoden 2009 lopulla käynnistettiin mer-

kittävä sisäisten hankintojen projekti, joka 

vaikuttaa Pietarsaaren ja Orhangazin kone-

pajoihin. Tässä projektissa valukomponent-

tien suursarjojen tuotanto keskitetään Or-

hangazin konepajaan ja valimoon, kun taas 

Pietarsaaren valimo ja konepaja keskittyvät 

palvelemaan pienien ja keskisuurien sar-

jojen asiakkaita. Projekti tukee konsernin 

strategiaa ja parantaa Componentan kilpai-

lukykyä ja kannattavuutta.  

Vuodelta 2010  

odotetaan kannattavaa kasvua

Vuoden 2009 alhaisten tuotantomäärien 

ja kustannusten voimakkaan karsimisen 

jälkeen volyymien odotetaan Konepajat-

divisioonassa kasvavan vuonna 2010. Ko-

neenrakennus-, raskaan ajoneuvo- ja työko-

neteollisuuden volyymeissa on ollut pientä 

nousua, vaikka ne eivät vielä lähitulevaisuu-

dessa nouse vuoden 2008 tasolle.

Konsernin konepajoissa komponentit koneistetaan, pinta
käsitellään, maalataan, osakokoonpannaan ja toimitetaan 
monesti suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Koneistus 
ja muut lisäpalvelut säästävät aikaa ja rahaa asiakkaan 
prosesseissa ja vaikuttavat siten tuotannon sujumiseen.

MICHAEL SJöbERg, JOHTAJA, KONEpAJAT-DIVISIOONA  

“
”

Sisäiset hankinnat nousussa

Konsernin strategian mukaisesti sisäiset 

hankinnat ja tuotannon optimointi tuotan-

toyksiköiden kesken olivat myös Konepa-

jat-divisioonassa yksi keskittymisalueista. 

Koneistuksen hankinta konsernin sisäl-

tä omista konepajoista ulkopuolelta ostet-

tavan alihankinnan sijaan kasvoi merkittä-

västi vuoden aikana. Omien konepajojen 

käyttö vaikutti positiivisesti kannattavuu-

teen, mutta vielä tärkeämpää on, että sen 

avulla voidaan kehittää omaa palvelutarjon-

taa. Tällaisten lisäpalveluiden kysyntä kas-

vaa, sillä ne ovat olennainen osa valukom-

ponenttien toimitusketjua. Kehittämällä 

sisäisiä hankintoja Componenta voi tuottaa 

asiakkailleen lisäarvoa täyden palvelun talo-

na tarjoamalla valu-, koneistus- ja muita pal-

veluita yhdestä paikasta.  

Toinen esimerkki lisäpalveluista ovat lo-

gistiikkapalvelut, sillä oikea-aikaiset toimi-

tukset ovat asiakkaillemme äärimmäisen tär-

keitä. Yksi ratkaisu logistiikkapalveluiden 

kysyntään vastaamiseen on logistiikkakes-

kusten lisääminen Euroopan tärkeimmillä 



18 COMPONENTA OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

Tulevaisuuden
kilpailukykyä  
turvaamassa

henKilÖstÖ

Componentassa henkilöstöjohtaminen on yksi keskeisistä johtamisprosesseista. Sen avulla varmistetaan 
strategian toteuttamisessa tarvittava osaaminen, organisaation tehokas ja kilpailukykyinen toiminta sekä 
henkilöstön hyvinvointi. Vuonna 2009 keskityimme konsernin henkilöstöjohtamisessa liiketoimintaym
päristön muutosten aiheuttamien myynti ja tuotantomäärien huomattavan laskun vaatimiin työtuntien, 
henkilöstökustannusten ja henkilöstömäärän sopeuttamiseen. 

Sopeuttamisen ohessa jatkoimme myös toimenpiteitä organisaation 
kehittämiseksi ja Componentan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Kon-
sernin myyntiorganisaatiota kehitettiin voimakkaasti kaikilla markki-
na-alueilla ja myyntiresursseja vahvistettiin ura- ja tehtäväkierron sekä 
rekrytointien avulla. Suunnitteluorganisaation ja -osaamisen vahvis-
tamista jatkettiin uuden toimintamallin, proaktiivisen resursoinnin ja 
kouluttamisen muodossa. Vuonna 2008 käynnistyneen kansainvälisen 
harjoitteluohjelman toinen vaihe ulkomaan harjoitteluineen päättyi, ja 
eri toimintoihin palkattiin 15 laajan Componenta-kokemuksen omaa-
vaa, akateemisen loppututkinnon suorittanutta osaajaa. 

Sopeuttamis- ja kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on ollut 
työpaikkojen säilyttäminen liiketoiminnan vaatimukset huomioi-
den sekä osaajien sitouttaminen ja kehittyminen.

Sopeutuminen markkinatilanteeseen 
Sopeuttamistoimenpiteissä olemme ensisijaisesti hyödyntäneet eri 
maissa käytettävissä olevat henkilöstöön liittyvät joustot, ja henki-
löstömäärän pysyviä vähennyksiä on tehty vasta, kun kaikki muut 
sopeuttamiskeinot on hyödynnetty täysimääräisesti. Näin olemme 
pyrkineet varmistamaan componentalaisten osaamiseen perustu-
van kilpailukyvyn säilymisen vahvana ja henkilöstömme sosiaalisen 
turvan työpaikkojen muodossa. 

Sopeutustoimenpiteiden jälkeen Componentassa oli vuoden 
2009 lopussa 3 698 (4 488) henkilöä, joista omaa henkilöstöä oli 
3 614 (4 294). Sopeutustoimenpiteet ovat koskeneet keskimäärin 
1 200 henkilöä. 

Sopeuttamiseen liittyen niin yksiköissä kuin konsernissakin 
käytiin vuoden aikana laajaa keskustelua markkinatilanteen kehit-
tymisestä, sen mukanaan tuomista haasteista ja tarvittavista toi-
menpiteistä tavoitteena yhteisymmärryksessä sopia keinoista, joilla 
yhdessä selvitään haasteellisen ajan yli. 

Yhteistyö henkilöstön edustajien ja luottamusmiesten kanssa on 
ollut aktiivista ja rakentavaa. Neuvottelujen ja sopeuttamisen pe-
rustana ovat olleet paikallinen työlainsäädäntö ja työehtosopimuk-
set sekä lisäksi Hollannissa ja Turkissa hallitusten vahvistamat vä-
liaikaiset työaika- ja lomautusjärjestelyt. Suomessa, Hollannissa ja 
Turkissa sopeutukset toteutettiin pääosin lomautuksin, lomajärjes-
telyin, työajanlyhennysvapain ja vapaaehtoisen eläköitymisen kaut-
ta. Ruotsissa, jossa lomautukset eivät ole mahdollisia, ei irtisanomisia 
voitu välttää, vaikka paikallisesti sovittu työaikapankki on laajenta-
nut joustomahdollisuuksia. 

Henkilöstön kanssa on tehty lisäksi paikalliseen tai henkilökoh-
taiseen sopimiseen perustuvia järjestelyjä. Suomen  yksiköissä   sovim-
me reaaliaikaisista yhteistoimintaneuvotteluista,  mikä on mahdollis-
tanut työtuntien joustavan ja nopean so peut ta misen tilauskantaan. 
Lisäksi kaikissa maissa niille ylemmille  toimihenkilöille, jotka eivät 
olleet tuotantoon sidonnaisten työaikajärjestelyjen piirissä, tarjot-
tiin vapaaehtoista 20 %:n määräaikaista palkanalennusjärjestelyä. 
Yli 95 % heistä hyväksyi järjestelyn, mikä osoittaa paitsi henkilöstön 
sitoutumista, myös uskoa yhtiöön ja tulevaisuuteen.

Alumiiniliiketoiminnan positiivinen kehitys ja tilauskannan 
kasvu vuoden 2009 loppupuolella Turkin Manisassa mahdollistivat 
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sen, että rekrytoimme takaisin 65 työnteki-
jää määräaikaisiin työsuhteisiin. Työnteki-
jöiden irtisanomiset jouduttiin tekemään 
joulukuussa 2008 tilanteessa, jossa lomau-
tusjärjestely ei ollut vielä voimassa. Työn-
antajan silloin antama kirjallinen lupaus 
takaisinrekrytoinnista markkinatilanteen 
parantuessa pystyttiin näin lunastamaan. 

Tulevaisuuden 
kilpailukyvyn varmistaminen 
Vuonna 2009 jatkoimme keskeisiä osaami-
sen kehittämisen ohjelmia, kuten konser-
nitason ”Componenta Core” -koulutusoh-
jelmaa, alueellisia ”Componenta Compact” 
-koulutusohjelmia ja konsernin omaa, va-
limoalan ammattitutkintoon tähtäävää  
VALAJAT-koulutusohjelmaa. Ammatilli-
seen osaamisen liittyvää koulutusta järjes-
tettiin eri maissa myös osana sopeuttamis-
toimenpiteitä. 

Vuonna 2008 tehdyn työtyytyväisyys-
kyselyn tuloksia on muutettu konkreetti-
siksi kehitystoimenpiteiksi kaikissa yksi-
köissä. Tulevaisuuteen on katsottu myös 
vuoden aikana yksiköiden resurssiarvi-

oinnissa, jossa varmistetaan seuraajasuun-
nittelu ja proaktiivinen resursointi sekä 
käynnistetään tarvittavat kehittämistoi-
menpiteet. 

Componentan tavoitteena on olla vas-
tuullinen ja arvojensa mukaisesti toimiva 
työnantaja kaikissa liiketoimintasykleissä. 
Konsernin henkilöstöjohtamisella ei var-
misteta vain tänä päivänä tarvittavaa osaa-
mista ja toimintoja, vaan luodaan myös 
edellytykset tulevaisuuden kasvulle ja ke-
hittymiselle. 

 

Componenta joutui vuonna 2009 sopeuttamaan toimin
tojaan laskeneisiin tuotantomääriin. Samalla olemme 
pyrkineet varmistamaan componentalaisten osaamiseen 
perustuvan kilpailukyvyn säilymisen vahvana ja henki
löstömme sosiaalisen turvan työpaikkojen muodossa.

Componenta on vastuullinen ja arvojensa  
mukaisesti toimiva työnantaja kaikissa 
liiketoimintasykleissä - niin tänään  
kuin tulevaisuudessakin.   

ANU MANKKI, HENKILöSTöJOHTAJA 

“
”
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ympÄristÖ ja laatu

Componentassa laadun ja ympäristöasioiden hallinta ovat tärkeä osa päivittäistä päätöksentekoa ja joh
tamista. Tavoitteena on optimaalinen materiaalien ja kestävien tuotantomenetelmien valinta sekä ympä
ristövaikutusten minimointi tuotteen koko elinkaaren ajan. Tuotannossa laatu ja ympäristön huomioon 
ottaminen tukevat toisiaan. 

Componentan laatu- ja ympäristöpolitiikan mukaisesti jokainen 

työntekijä on kaikissa työtehtävissään vastuussa asiakkaiden ja sisäis-

ten laatuvaatimusten noudattamisesta ympäristön kannalta suosiolli-

sella tavalla. Laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ylläpidetään ja kehitetään 

vastuullisten henkilöiden voimin tehdaspaikkakuntakohtaisesti sekä 

konsernitasolla, jossa hyväksi koettuja käytäntöjä voidaan levittää laa-

jempaan käyttöön. Kaikissa yksiköissä noudatetaan konsernin yhteis-

tä laatu- ja ympäristöpolitiikkaa vallitsevien vaatimusten mukaisesti.

Toiminnan pohjana sertifioidut laatu- ja  

ympäristöjärjestelmät sekä ympäristöluvat

Componentan politiikan mukaisesti laatu- ja ympäristöjärjestel-

mien tulee olla kolmannen osapuolen sertifioimia. Asiakkaan vaa-

timuksista riippuen tuotantoyksiköiden laatujärjestelmä on joko  

ISO 9001:n tai ISO/TS 16949:n mukainen. Ympäristöjärjestelmissä 

noudatetaan standardia ISO 14001. Lisäksi toimintaa kehitetään jat-

kuvasti sellaisten sidosryhmävaatimusten täyttämiseksi, jotka ylittä-

vät standardien vaatimukset. 

Ainoastaan Componenta Pistonsilta puuttuu kolmannen osa-

puolen sertifiointi. Componenta Pistonsin ISO 9001 -vaatimuksia 

vastaava järjestelmä saatiin vuoden 2009 aikana lähes sertifiointia 

vaille valmiiksi, ja työn loppuun saattamisen jälkeen toteutetaan 

ISO 14001 -järjestelmän sertifiointi.

Componenta toimittaa asiakkailleen tuotteita heidän tarpei-

densa ja vaatimustensa mukaisesti ympäristönäkökohdat huomi-

oiden. Toimintojen ja tuotteiden laadukkuus vaikuttavat suoraan 

ympäristön kuormittumiseen ja luonnonvarojen kulumiseen. Tuo-

tantolaitteiden ennakoivalla kunnossapidolla pyritään ehkäise-

mään ympäristöön kohdistuvia riskejä. Laiteinvestoinneissa huo-

mioidaan aina myös ympäristönäkökohdat erilaisten päästöjen 

vähentämiseksi sekä työviihtyvyyden parantamiseksi. 

Konsernin valimo- ja takomotuotanto edellyttävät ympäris-

tölupia. Kaikilla Componenta-konsernin valimoilla ja takomoilla 

on voimassa olevat luvat paitsi Orhangazin valimolla, jonka pääs-

töluvan ja ongelmajäteluvan uusintaprosessi on ollut käynnissä 

vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2009 ympäristöviranomaiset hyl-

käsivät Suomivalimon ympäristölupahakemuksen valimohiekan 

maisemointikäyttöä varten, koska suunnitellun alueen läheisyy-

destä löytyi Suomessa rauhoitettu kasvilaji.

Energiankäyttö, päästöt ilmaan, melu ja jätteiden  

vähentäminen tärkeimpiä ympäristönäkökohtia

Valukomponenttien tuotanto vaatii runsaasti energiaa. Vuonna 

2009 konsernissa käytettiin energiaa 422 GWh (795 GWh). Alhai-

semmasta tuotantomäärästä johtuen energiaa käytettiin vähemmän 

kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2009 tuotantoon suhteutettu vali-

moiden energiankulutus oli 33 % suurempi kuin edellisenä vuonna, 

mikä johtui valimoiden alhaisesta kapasiteetin käyttöasteesta.  Käy-

Toiminnan laatu 
vaikuttaa suoraan 
ympäristöön
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tetystä energiasta 65 % oli sähköenergiaa 

(68 %). Konsernin energiakäyttö vastaa kes-

kikokoisen pohjoismaisen kaupungin vuo-

tuista sähkönkulutusta. 

Eniten energiaa kuluu valimon sulatus-

prosessissa. Suurin osa valimoiden sulatuk-

sista tapahtuu sähköenergialla ja valimoiden 

osuus koko konsernin energiankulutuksesta 

on yli 90 %.

Osa tuotantolaitoksista sijaitsee lähel-

lä asutusta, mikä vaikuttaa naapuruston 

kokemiin erilaisiin melu-, haju- ja muihin 

haittoihin. Hollannissa Heerlenin valimo 

sijaitsee asuinalueen läheisyydessä, ja naa-

pureiden kokeman hajuhaitan ratkaisemi-

seksi on viranomaisten ja asiantuntijoiden 

kanssa päädytty siihen, että riittävän korke-

an savupiipun rakentaminen ratkaisisi on-

gelman. Asian käsittely viranomaisten osal-

ta jatkuu edelleen.

Merkittävimmät jätteiden syntyyn liit-

tyvät konsernin kehitystoimenpiteet ovat 

Orhangazin valimolla käynnissä olevat 

yhteishankkeet Turkin ympäristöminis-

teriön kanssa. Tarkoituksena on, että Or-

hangazin valimon ongelmajätteen käsit-

tely toimii tulevaisuuden vertailukohtana 

muille turkkilaisille valimoille. Hankkeet 

liittyvät valimon ongelmajäteluvan uusi-

miseen.

 Componenta julkaisee keväällä 2010 

erillisen yritysvastuuraportin, jossa on 

tarkempaa tietoa ympäristöön ja mui-

hin yritysvastuuseen liittyvistä asiois-

ta vuoden 2009 osalta. Raportti on luet-

tavissa ja tilattavissa verkosta osoitteesta  

www.componenta.com/yritysvastuu. 

Laatu ja ympäristöasioista vastaavien henkilöiden lisäk
si jokainen componentalainen on kaikissa työtehtävis
sään vastuussa asiakkaiden ja sisäisten laatuvaatimus
ten noudattamisesta ympäristön kannalta suosiollisella 
tavalla. 

“ Toimintojen ja tuotteiden laadukkuus  
vaikuttavat suoraan ympäristön kuormittumiseen  
ja luonnonvarojen kulumiseen.  

”
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hallitus 2009

HEIKKI bERgHOLM

s. 1956, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2002,  
puheenjohtaja vuodesta 2003

Keskeinen työkokemus:
Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja 2002 - 2006
Lassila & Tikanoja Oyj:n johtotehtäviä 1985 - 2001,  
toimitusjohtaja 1998 - 2001
Teollistamisrahasto Oy:n johto- ja asiantuntijatehtäviä 
1980 - 1985

Muut luottamustoimet:
Lakan Betoni Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Forchem Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n, MB Rahastot 
Oy:n ja Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen

Componentan osakkeita 230 000 kpl

MARJO MIETTINEN

s. 1957, KM 
Hallituksen jäsen vuodesta 2004 

Keskeinen työkokemus: 
EM Group Oy:n toimitusjohtaja 2006 - 
Ensto Oy:n johto- ja asiantuntijatehtäviä 1989 - 2001 ja 
hallituksen puheenjohtaja 2002 - 2006 

Muut luottamustoimet: 
Teleste Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Efla Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
EM Group Oy:n, Ensto Oy:n, Audel Oy:n,  
Teknologiateollisuus ry:n, Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK:n, HSE Executive Education Oy:n ja TTY-säätiön 
hallituksen jäsen

Vvk-lainaosuuksia (v. 2005) 10 kpl 
Vvk-lainaosuuksia (v. 2006) 25 kpl

JUHANI MÄKINEN

s. 1956, Laamanni 
Hallituksen jäsen vuodesta 2000 

Keskeinen työkokemus: 
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n osakas 1985 - 

Muut luottamustoimet: 
Oy Forcit Ab:n hallituksen puheenjohtaja 
Lemminkäinen Oyj:n ja Myllykoski Oyj:n hallituksen 
varapuheenjohtaja 
Oy Karl Fazer Ab:n ja Polttimo Oy:n hallituksen jäsen 

Componentan osakkeita 56 666 kpl

MATTI TIKKAKOSKI

s. 1953, Ekonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2003

Keskeinen työkokemus:
Atria Oyj:n toimitusjohtaja 2006 -
Å&R Carton AB:n varatoimitusjohtaja 2004 - 2005
Huhtamäki Oyj:n johtotehtäviä 1980 - 2003

Muut luottamustoimet:
Atria Oyj:n ja Elintarviketeollisuusliiton hallituksen jäsen

Componentan osakkeita 11 500 kpl

YRJö JULIN

s. 1957, TkL
Hallituksen jäsen vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus:
Aker Yards ASA:n toimitusjohtaja 2007 - 2008
Aker Yardsin ja Aker Finnyardsin  
johtotehtäviä 2002 - 2008
Componenta-konsernin johtotehtäviä  
1986 - 2002, viimeksi varatoimitusjohtaja 

HEIKKI LEHTONEN

s. 1959, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 1987
 
Keskeinen työkokemus:
Componenta-konsernin toimitusjohtaja 1993 -
Santasalo-Vaihteet Oy:n toimitusjohtaja 1987 - 1994
JOT-Yhtiöt Oy:n johto- ja asiantuntijatehtäviä 1980 - 1987

Muut luottamustoimet:
Pöyry Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja
Otava-Kuvalehdet Oy:n hallituksen jäsen
Elinkeinoeläman Valtuuskunta EVA:n valtuuskunnan jäsen

Componentan osakkeita 5 311 340 kpl

Componentassa ylintä 
päätösvaltaa käyttävät 
osakkeenomistajat 
yhtiökokouksessa. 
Yhtiötä johtavat hallitus 
ja toimitusjohtaja. Muu 
johto avustaa ja tukee 
toimitusjohtajaa hänen 
tehtävässään.

“

”
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johtoryhmÄ 2009

HEIKKI LEHTONEN

s. 1959, DI
Toimitusjohtaja 1993 -
 
Keskeinen työkokemus:
Santasalo-Vaihteet Oy:n toimitusjohtaja 1987 - 1994
JOT-Yhtiöt Oy:n johto- ja asiantuntijatehtäviä  
1980 - 1987

Componentan osakkeita 5 311 340 kpl

pIRJO AARNIOVUORI

s. 1955, KTM
Viestintäjohtaja 2001 -
 
Keskeinen työkokemus:
Componenta Oyj:n asiantuntijatehtäviä 1994 - 2001
Santasalo-Vaihteet Oy:n assistentti- ja  
asiantuntijatehtäviä 1987 - 1994

Componentan osakkeita 2 205 kpl

YAYLALÝ güNAY

s. 1945, DI
Johtaja, Investoinnit 2007 -
 
Keskeinen työkokemus:
Döktas Dökümcülük Tic. ve San. A.S:n toimitusjohtaja 
1975 - 2007

HAKAN göRAL

s. 1967, DI
Johtaja, Turkki-divisioona 2007 -
 
Keskeinen työkokemus:
Döktas Dökümcülük Tic. ve San. A.S:n myynti- ja  
tuotekehitysjohtaja 2006 - 2007
Döktas A.S:n, Mako Elektrik A.S:n ja Koc-konsernin 
johto- ja asiantuntijatehtäviä 1990 - 2006

MIKA HASSINEN

s. 1969, KTM, MMM
Talousjohtaja 2008 -
 
Keskeinen työkokemus:
Stora Enso Oyj:n talousjohtaja,  
Markkinapalvelut 2005 - 2007
Stora Enso Oyj:n, Deutsche Bank AG Ltd:n ja  
McKinsey & Co:n johto- ja asiantuntijatehtäviä Suomessa  
ja ulkomailla 1996 - 2002

Componentan osakkeita 2 850 kpl

OLLI KARHUNEN

s. 1959, DI
Johtaja, Valimot-divisioona 2006 -
 
Keskeinen työkokemus:
Componenta Oyj:n konsernin ja eri divisioonien sekä 
yksiköiden johto- ja asiantuntijatehtäviä 1990 - 2006
Kuusakoski Oy:n ja VTT :n asiantuntija- ja muita  
tehtäviä 1984 - 1990

Componentan osakkeita 14 415 kpl

JARI LEINO

s. 1961, Insinööri
Myyntijohtaja, Raskaat ajoneuvot 2005 -
 
Keskeinen työkokemus:
Componenta Oyj:n myyntijohtaja, Hollanti 2005
Componenta Oyj:n myynnin ja tuotekehityksen  
johtotehtäviä 1989 - 2005

Componentan osakkeita 240 kpl

ANU MANKKI

s. 1963, FM
Henkilöstöjohtaja 2005 -
 
Keskeinen työkokemus:
Metso Oyj:n henkilöstön kehittämisjohtaja 2003 - 2005
Metso Oyj:n, Metso Paperin ja Valmet Paperikoneet 
Oy:n HR:n johto- ja asiantuntijatehtäviä Suomessa ja 
ulkomailla 1988 - 2003

Componentan osakkeita 400 kpl

TApIO RANTALA

s. 1953, TkL
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys 2008 -

Keskeinen työkokemus:
Metso Paperin valimotoimintojen kehitysjohtaja  
2007 - 2008
Metso Foundries Jyväskylä Oy:n, Oy Tampella AB:n ja 
VTT :n johto- ja asiantuntijatehtäviä 1980 - 2007

Componentan osakkeita 3 180 kpl

MICHAEL SJöbERg

s. 1964, DI, eMBA
Johtaja, Konepajat-divisioona 2004 - 
 
Keskeinen työkokemus:
Tour&Andersson AB:n tehtaanjohtaja ja  
Operations Director 2001 - 2004
Wirsbo Bruks AB:n (Uponor Wirsbo AB)  
johto- ja asiantuntijatehtäviä 1990 - 2001

Componentan osakkeita 5 050 kpl
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selVitys hallinto- ja ohjausjÄrjestelmÄstÄ 2009 

Componenta Oyj:n (Componenta tai yhtiö) toimielinten tehtävät 

määräytyvät Suomen lakien ja Componentan hallituksen hyväksy-

män hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallinnointi perustuu 

Suomen osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yh-

tiöjärjestykseen ja Helsingin pörssin sisäpiiriohjeeseen. Compo-

nentan hallinnointikoodi noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys 

ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka astui voimaan 

1.1.2009 ja joka on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n In-

ternet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Koodista poiketen Componentalla ei ole hallituksen valiokuntia. 

Hallituksen kokoonpano sekä Componentan toiminnan luonne ja 

koko huomioon ottaen hallitus ei ole pitänyt tarpeellisena perustaa 

valiokuntia valmistelemaan hallituksen vastuulle kuuluvia asioita.      

Yleiset hallinnointiasiat

Componentan osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 

lähtien. 

Componentassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat 

yhtiökokouksessa. 

Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Muu johto avustaa ja 

tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. 

Componenta laatii tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvä-

lisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti. Tilinpäätös ja vuosiker-

tomus sekä osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. 

Componentan pääkonttori on Helsingissä. 

Hallintoelimet 

          

Yhtiökokous 

Componentan ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Componen-

tan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluttua tilikau-

den päättymisestä. 

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan 

sille kuuluvista asioista, joita ovat: 

•	 tilinpäätöksen	vahvistaminen

•	 taseen	osoittaman	voiton	käyttäminen	

•	 hallituksen	jäsenten	ja	toimitusjohtajan	vastuuvapaus		

•	 hallituksen	jäsenten	palkkiot	ja	matkakustannusten	korvaus

perusteet 

•	 hallituksen	jäsenten	lukumäärä	ja	valinta		

•	 tilintarkastajien	lukumäärä	ja	valinta

•	 hallituksen	tai	osakkeenomistajan	yhtiökokoukselle	tekemät	 

ehdotukset 

Jokaisella Componentan osakkeenomistajalla on oikeus osallistua 

yhtiökokoukseen. Yhdellä osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyh-

tiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän 

vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 

sisällyttää yhtiökokouskutsuun. 

Vuonna 2009 

Componentan varsinainen yhtiökokous kokoontui 23.2.2009 Hel-

singissä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 44,4 % yhtiön osakkeis-

ta. Kaikki Componentan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja oli-

vat läsnä kokouksessa. Lisäksi pidettiin ylimääräinen yhtiökokous 

8.9.2009.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Componentan halli-

tuksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3 – 7 jäsentä. Hal-

lituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia 

yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuu-

luvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä 

osakkeenomistajista. Riiippumattomuus arvioidaan Suomen lista-

yhtiöiden hallintokoodin suosituksen 15 mukaisesti. 

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallitus laatii itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Hallituksen 

keskeisimmät tehtävät ovat: 

•	 Hallitus	 valvoo	 Componentan	 johtamista	 ja	 toimintaa	 ja	 tekee	

merkittävät strategiaan, investointeihin, organisaatioon, yritys-

järjestelyihin ja rahoitukseen liittyvät päätökset. 

*) Componentakonsernin taloushallinto suorittaa konserniyhtiöiden sisäisen tarkastuksen yhteistyössä 
tilintarkastajien kanssa vuosisuunnitelman puitteissa. 

YHTIöKOKOUS TILINTARKASTUS

SISÄINEN TARKASTUS *)

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

JOHTORYHMÄ (CET)

Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä ker

tomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen ja toimintakertomuk

sen kanssa.



25COMPONENTA OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

•	 Hallitus	nimittää	toimitusjohtajan	ja	konsernin	johtoryhmän	jä-

senet, hyväksyy organisaatiorakenteen ja kannustinjärjestelmien 

periaatteet.

•	 Hallitus	varmistaa,	että	yhtiön	kirjanpito,	varainhoidon	valvonta	

ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

•	 Hallitus	 hyväksyy	 keskeiset	 toimintaperiaatteet	 ja	 arvot	 sekä	

vahvistaa vuosittaiset toimintasuuunnitelmat ja budjetit. 

•	 Hallitus	tekee	ehdotukset	yhtiökokoukselle	ja	kutsuu	yhtiökoko-

uksen koolle.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olles-

saan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun 

yli puolet jäsenistä on paikalla ja joista yhden täytyy olla hallituksen 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Componentan talousjohtaja 

osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä.

Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla vuosittain. 

Lisäksi hallitus tarkastaa konsernin hallinnointikoodin vuosittain ja 

tekee siihen muutoksia tarvittaessa.

Vuonna 2009 

Yhtiökokous 23.2.2009 valitsi Componentan hallitukseen kuusi 

jäsentä: Heikki Bergholmin, Yrjö Julinin, Heikki Lehtosen, Juhani 

Mäkisen, Marjo Miettisen ja Matti Tikkakosken. Hallitus valitsi kes-

kuudestaan  puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheen-

johtajaksi Juhani Mäkisen. 

Hallituksen jäsenistä Heikki Bergholm, Yrjö Julin, Juhani Mäki-

nen, Marjo Miettinen ja Matti Tikkakoski ovat riippumattomia sekä 

yhtiöstä että osakkeenomistajista. Heikki Lehtonen toimii Compo-

nentan toimitusjohtajana ja konsernijohtajana. Hän on myös yhtiön 

merkittävä osakkeenomistaja hallinnoimiensa yhtiöiden kautta.

Hallituksen jäsenten henkilö- ja omistustiedot on esitetty Com-

ponentan internet-sivuilla kohdassa ”Hallituksen jäsenten esittely”. 

Vuoden 2009 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjoh-

tajalle maksetaan palkkiota 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille  

25 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön mat-

kustussäännön mukaisesti.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 16 kertaa, ja hallituksen jäsen-

ten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 98 %. Hallitus 

arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla joulukuussa 2009.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja ja 

palkkioita 409 753 euroa vuonna 2009. Hallituksen jäsenten ja toi-

mitusjohtajan luontoisedut vuonna 2009 olivat 2 756 euroa. 

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen kokoonpano sekä Componentan toiminnan luonne ja 

koko huomioon ottaen, hallitus ei ole pitänyt tarpeellisena perustaa 

valiokuntia valmistelemaan hallituksen vastuulle kuuluvia asioita. 

Toimitusjohtaja

Hallitus nimeää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkas-

ta ja muusta palkitsemisesta. 

Toimitusjohtaja vastaa Componentan liiketoiminnan johtami-

sesta ja kehittämisestä Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen anta-

mien ohjeiden mukaisesti. 

Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksessa 

käsiteltävät asiat ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Hän rapor-

toi hallitukselle mm. yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaym-

päristöstä ja muista merkittävistä asioista. 

Toimitusjohtaja on Componentan johtoryhmän puheenjohtaja. 

 

Vuonna 2009 

Componentan toimitusjohtajana toimi Heikki Lehtonen.

Toimitusjohtajan palkka oli 16 925 euroa kuukaudessa ja luon-

toisetujen yhteismäärä 230 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtaja on oikeutettu konsernin osakepohjaiseen pal-

kitsemisohjelmaan, joka rakentuu kolmesta ansaintajaksosta vuosil-

ta 2007 - 2009. Ansaintajaksolta 2007 - 2009 toimitusjohtajan osuus 

oli 3 300 osaketta.

Toimitusjohtajan eläkeikä on lainsäädännön mukainen. Toimi-

tusjohtajan sopimus on yhtiön puolelta irtisanottavissa kahdentois-

ta kuukauden irtisanomisajalla ja toimitusjohtajan puolelta kuuden 

kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu erilli-

seen korvaukseen irtisanomisen johdosta muutoin kuin irtisanomis-

ajan sopimuksen mukaiseen palkkaan ja luontoisetuihin.

Erityisiä johdon eläkesitoumuksia ei ole. 

Johtoryhmä

Componentan johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Componentan 

johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän jäsenten nimittämi-

sestä ja heidän työsuhteidensa ehdoista päättää konsernin hallitus 

toimitusjohtajan esityksen perusteella. Konsernissa käytössä olevan 

”yksi yli yhden” –hyväksymisperiaatteen mukaisesti päätökset hy-

väksyy hallituksen puheenjohtaja.

Componentan johtoryhmän jäseniä ovat divisioonien tai tär-

keimpien konsernitason toimintojen vastuunalaiset johtajat, jotka: 

•	 edistävät	toiminnallaan	konsernin	pitkän	aikavälin	liike

toimintatavoitteiden saavuttamista ja lisäarvon tuottamista  

sekä liiketoiminnan kehitystä 

•	 ovat	mukana	laatimassa	konsernin	strategiaa	

•	 varmistavat	toiminnan	tehokkuuden	kaikkialla	konsernissa

•	 kehittävät	johtamisstandardeja

•	 edistävät	toimintamalleja	ja	periaatteita	sekä	Componentan	 

toimintatapaa
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Vuonna 2009 

Componentan johtoryhmään kuului 10 henkilöä. Johtoryhmä ko-

koontui kuukausittain. Toimitusjohtaja toimi  puheenjohtajana ja 

viestintäjohtaja sihteerinä. Vuoden aikana johtoryhmä keskittyi 

merkittävästi muuttuneen markkinatilanteen vaatimien sopeutus-

toimenpiteiden käynnistämiseen ja toimeenpanemiseen sekä ope-

ratiivisen kassavirran parantamiseen ja maksuvalmiuden ylläpitämi-

seen. 

Konsernin johtoryhmän vuonna 2009 muodostivat toimitusjoh-

taja Heikki Lehtonen, investoinneista vastaava johtaja Yaylalý Gü-

nay, Turkki-divisioonan johtaja Hakan Göral, talousjohtaja Mika 

Hassinen, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, Raskaat ajo-

neuvot -liiketoiminta-alueen myyntijohtaja Jari Leino, henkilöstö-

johtaja Anu Mankki, liiketoiminnan kehitysjohtaja Tapio Rantala, 

Konepajat-divisioonan johtaja Michael Sjöberg ja viestintäjohtaja 

Pirjo Aarniovuori. 

Johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot löytyvät Com-

ponentan internet-sivuilta www.componenta.com kohdasta ”Joh-

toryhmän esittely”.

palkitseminen

Componentan toimitusjohtajan ja muun johdon palkoista ja toimi-

suhteen muista ehdoista päättää hallitus. 

Componentassa on käytössä avaintehtävissä toimiville henkilöil-

le suoritusperusteiset lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestel-

mät. Componentan hallitus vahvistaa ohjelmat ja ohjelmiin kuulu-

vat tehtävät vuosittain.

Bonuspalkkiot

Lyhyellä aikavälillä tapahtuva palkitseminen on sidottu mitattavis-

sa oleviin henkilökohtaisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saa-

vuttamiseen vuositasolla. 

Componentan tuotantoyksiköissä henkilöstö on oikeutettu tuot-

tavuuden kehittymiseen sidottuun palkkioon. Hollannissa Compo-

nenta BV:ssä henkilöstöllä on tulospalkkiojärjestelmä, joka perus-

tuu sijoitetun pääoman tuottotavoitteisiin.

Samanaikaisesti henkilö on oikeutettu vain yhteen lyhyen aika-

välin palkitsemiseen.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Vuonna 2007 otettiin käyttöön pitkän aikavälin osakepohjainen kan-

nustinjärjestelmä. Järjestelmässä oli kolme yhden vuoden ansainta-

jaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009. Palkkiot mak-

setaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osittain yhtiön osakkeina ja osittain 

rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot 

ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osak-

keita kahden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä.  

Vuonna 2009 

Kannustinjärjestelmän mahdollinen tuotto perustui vuonna 2009 

konsernin kassavirran positiiviseen kehitykseen. Tilikauden lopus-

sa kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 45 henkilöä. Mikäli 

järjestelmän tavoitteet olisi saavutettu täysimääräisinä, kannustin-

järjestelmässä olisi maksettu palkkiona enintään 132 000 Compo-

nenta Oyj:n osaketta. Järjestelmän ansaintajakson 2009 osalta hal-

litus päätti olla allokoimatta yhtään osaketta. 

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Componenta noudattaa toiminnassaan kaikkia voimassa olevia la-

keja ja säädöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja. Lisäksi 

toimintaa ohjaavat Componentan arvot ja yhtiön omat toimintape-

riaatteet, Componenta Way To Operate. 

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintar-

kastajalle maksettavista palkkioista. Yhtiössä on vähintään yksi ja 

enintään kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja. Voimassa 

olevien tilintarkastussäännösten mukaisten tehtävien lisäksi tilintar-

kastaja raportoi tarvittaessa Componentan hallitukselle.

Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto 

voi päävastuullisen tilintarkastajan osalta olla enintään 7 vuotta.

Vuonna 2009 

Tilikaudella 1.1. - 31.12.2009 Componentan varsinaisena tilintarkas-

tajana toimi KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.   

Yhtiökokouksen 23.2.2009 päätöksen mukaan tilintarkastajal-

le maksetaan palkkio laskun mukaan. Vuonna 2009 suoriteperus-

teiset palkkiot Componenta-konsernin tilintarkastajille olivat yh-

teensä 509 000 euroa, jotka koostuivat tilintarkastuksen palkkioista,  

435 000 euroa, ja muiden palveluiden palkkioista, 74 000 euroa.

Sisäinen tarkastus  

Componenta-konsernin sisäistä tarkastusta toteutetaan hallituksen 

hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka perustuvat 

konsernin sisäiseen raportointiin ja hallituksen hyväksymään vuo-

sittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan.

Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konserniyhtiöi-

den sisäisen tarkastuksen yhteistyössä tilintarkastajien kanssa vuosi-

suunnitelman puitteissa. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konser-

nin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Raporttei-

hin sisältyvät toteutuneet tiedot, budjetit ja ajantasaiset ennusteet 

kuluvalle vuodelle.

Sisäpiiriohjeet 

Componenta noudattaa NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjei-

den lisäksi omia sisäpiirisäännöksiään, jotka ovat koko henkilöstön 
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saatavilla.

Sisäpiiriläisiä voivat olla myös muut henkilöt, joilla on hallussaan 

sisäpiirintietoa huolimatta siitä, missä, mistä ja miten tiedot on saatu. 

Componenta edellyttää, että kaikkea yhtiön liiketoimintaan liitty-

vää ei-julkista tietoa käsitellään luottamuksellisesti.

Componenta on nimennyt yhtiön sisäpiiriasioiden vastuuhenki-

löksi konsernin talousjohtajan ja sisäpiirirekisterin vastuuhenkilöksi 

konsernin viestintäjohtajan.

Julkinen sisäpiiri

Suomen arvopaperimarkkinalain mukaan Componenta lakimääräi-

seen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintar-

kastajat. Julkista sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland ja se 

on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.  

Componentan julkiseen sisäpiiriin kuuluvien omistus on esitetty 

yhtiön internet-sivulla.

Yrityskohtainen sisäpiiri

Yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka asemansa, 

toimensa tai tehtävänsä nojalla  saavat säännöllisesti haltuunsa si-

säpiirintietoa. Componenta on määritellyt yrityskohtaisiksi sisä-

piiriläisiksi seuraavissa asemissa toimivat henkilöt: konsernin joh-

toryhmä, konsernin talousosaston, rahoituksen ja tietohallinnon 

avainhenkilöt, tulosyksiköiden johtajat ja konsernin johtoryhmän 

jäsenten sihteerit.

Yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden omistusta 

Componentassa seurataan säännöllisesti Euroclear Finland Oy:n SI-

RE-rekisterin avulla.

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 

Componenta pitää yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin hankekohtais-

ta osarekisteriä sellaisista hankkeista, jotka toteutuessaan saattavat 

vaikuttaa Componentan arvopapereiden tai niihin liittyvien joh-

dannaisten hintaan. Hankkeella tarkoitetaan järjestelyä tai muuta 

tunnistettavaa toimenpidettä, joka valmistellaan luottamuksellisesti 

ja joka toteutuessaan on omiaan vaikuttamaan Componentan arvo-

papereiden arvoon tai hintaan. Hanke eroaa selvästi yrityksen taval-

lisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai luonteensa puolesta. 

Componentan toimitusjohtaja arvioi tapauskohtaisesti, pide-

täänkö järjestelyä tai toimenpidettä hankkeena.

Suljettu ikkuna 

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Componentan arvopapereilla 

30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkai-

semista. Tarkat päivämäärät julkaistaan yhtiön internet-sivuilla ole-

vassa  talouskalenterissa.  

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää ja sillä varmis-

tetaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, 

arviointi ja seuranta. Sen avulla ennakoidaan liiketoimintaan vai-

kuttavat uhkat ja mahdollisuudet ja varmistetaan liiketoiminnan 

jatkuvuus.  

Hallitus vahvistaa periaatteet riskienhallinnalle ja toimitusjoh-

taja valvoo riskienhallintaohjelman toteutumista siten, että ne kes-

kittyvät paikallisen ja operatiivisen toiminnan kannalta olennaisiin 

asioihin. 

Johtoryhmä osallistuu riskien tunnistamiseen, arviointiin, vas-

tuuttamiseen ja kontrollointiin.

Talousjohtaja vastaa divisioonien ja muiden toimintojen tukemi-

sesta riskienhallinnassa ja riskienhallinnan kehittämisessä. 

Liiketoimintojemme johdon tehtävänä on tunnistaa ja hallita 

oman liiketoiminta-alueensa riskejä osana operatiivista toimintaansa.

Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin 

hallitsemiensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja raportoinnis-

ta omalle esimiehelleen. 

Konsernirahoitus hallinnoi rahoitusriskejä sekä turvaa osaltaan 

oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden kilpai-

lukykyisin ehdoin. Samalla konsernirahoitus vastaa myös rahavaro-

jen hallinnoinnista ja suojauksesta.
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tiedotteet 2009

TAMMIKUU

23.1.2009: Componentan vuoden 2008 tulosjulkistus

28.1.2009: Componenta Oyj:n tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008

28.1.2009: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

30.1.2009: Componenta Karkkila sai korkeimmalta oikeudelta  

valitusluvan Helsingin hovioikeuden 20.12.2007 päätöksen johdosta

HELMIKUU

3.2.2009: Componentan hallitukseen esitetään Yrjö Julinia

13.2.2009: Componentan vuosikertomus 2008 ja kooste vuoden 

2008 tiedotteista on julkaistu

23.2.2009:  Componentan yhtiökokouksen päätökset

MAALISKUU

10.3.2009: Componenta tiivistää organisaatiotaan

HUHTIKUU

17.4.2009: Componentan osakepohjainen kannustinjärjestelmä 

2007 - 2009,  suunnattu maksuton osakeanti

17.4.2009: Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009

KESÄKUU

3.6.2009: Componentan yritysvastuuraportti 2008 on julkaistu

3.6.2009: Componenta julkaisi vuosiker-

tomusta täydentävän yritysvastuuraportin 

vuodelta 2008. Yritysvastuuseen kuuluvil-

la asioilla on suuri merkitys konsernin toi-

minnassa. Componenta seuraa ja raportoi 

toimintansa vaikutuksia säännöllisesti ja 

julkistaa luvut kerran vuodessa yritysvas-

tuuraportissa. Vuoden 2009 yritysvastuu-

raportti julkaistaan keväällä 2010. 

17.6.2009: Componentan Heerlenin valimot yhdistetään yhdeksi 

yksiköksi

HEINÄKUU

17.7.2009: Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009

ELOKUU

17.8.2009: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

SYYSKUU

8.9.2009: Componentan hallitus valmistelee yhtiön taseen ja  

rahoitusaseman vahvistamista

8.9.2009: Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

8.9.2009: Componentan hallitus päätti osakeannista ja  

pääomalainan tarjoamisesta

8.9.2009: Componenta Oyj:n esite hyväksytty

21.9.2009: Componenta Oyj:n osakean-

nissa 2009 merkittiin yhteensä 6 500 000 

uutta osaketta ja pääomalainaa yhteensä  

12 250 000 euroa. Yhtiön osakkeiden 

lukumäärä nousi 17 457 798 osakkeeseen. 

Hankitut varat käytettiin yhtiön rahoitus-

aseman ja taseen vahvistamiseen. 

21.9.2009: Componenta Oyj toteutti yhteensä 41,8 miljoonan 

 euron osakeannin ja pääomalainan

22.9.2009: Cabana Trade S.A:n omistus Componentassa on  

alittanut 30 % ja Oy Högfors-Trading Ab:n omistus Componentassa 

on ylittänyt 10 %

22.9.2009: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus 

Componentassa on ylittänyt 5 %

23.9.2009: Oy Etra Invest Ab:n omistus Componentassa on  

alittanut 25 %

LOKAKUU

1.10.2009: Componentan taloudelliset tiedotteet ja yhtiökokous 

vuonna 2010

6.10.2009: Componentan osakeannin ja pääomalainan ehdolliset 

merkinnät toteutuivat

12.10.2009: Componentan uudet osakkeet merkitty kauppa-

rekisteriin

15.10.2009: Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2009

MARRASKUU

24.11.2009: Korkeimman oikeuden ratkaisu Componenta  

Karkkilan ja VR:n välisessä riidassa

JOULUKUU

16.12.2009: Martti Purhonen Componentan rahoitusjohtajaksi
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hallituKsen toimintaKertomus

Vuoden 2009 tapahtumat lyhyesti
Componenta Oyj toteutti yhteensä 41,5 Me:n osakeannin ja pää-
omalainan syyskuussa 2009. Osakeannissa ja pääomalainan liikkeelle 
laskemisessa hankitut varat käytettiin yhtiön taseen ja rahoitusase-
man vahvistamiseen. Päätös osakeannista ja pääomalainasta perustui 
ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antamaan valtuutukseen. 

Liikevaihto ja tilauskanta
Konsernin tilikauden liikevaihto oli 299,6 Me (681,4 Me). Liikevaih-
to laski 56 % ja tuotannon arvo 59 %. Tilauskanta joulukuun lopussa 
laski edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20 % ollen 
58,8 Me (73,6 Me).

Valimot-divisioonan tilikauden liikevaihto laski 58 % edellisvuo-
desta ollen 124,9 Me (294,0 Me). Konepajat-divisoonan tilikauden 
liikevaihto laski 62 % ollen 92,3 Me (243,3 Me). Turkki-divisioonan 
tilikauden liikevaihto laski 53 % ollen 114,0 Me (242,7 Me).

Konepajat- ja Valimot-divisioonien yhteenlaskettu tilauskanta 
oli tilikauden lopussa 33,4 Me (53,5 Me). Divisioonien tilauskanto-
jen esittäminen erikseen ei ole perusteltua johtuen Componentan 
toimitusketjusta. Turkki-divisioonan tilauskanta oli tilikauden lo-
pussa 24,2 Me (17,9 Me).

Componentan liikevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraa-
vasti: työkoneteollisuus 30 % (35 %), raskas ajoneuvoteollisuus 20 % 
(28 %), autoteollisuus 21 % (14 %), dieselmoottorit ja tuulivoima 10 % 
(7 %), koneenrakennusteollisuus 17 % (15 %) ja muut 1 % (1 %).

Tulos
Componentan vuoden 2009 tilinpäätös on laadittu IFRS-standar-
dien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tilinpäätök-
sessä on noudatettu IAS 34 -standardin laskentaperiaatteita. Uusi 
standardi IFRS 8 ja uudistetut standardit IAS 1 ja IAS 23 otettiin 
käyttöön 1.1.2009. Muilta osin Componenta on soveltanut tilin-
päätöksen 2009 laatimisessa samoja laadintaperiaatteita kuin tilin-
päätöksessä 2008 lukuun ottamatta tuotantokoneiden ja -kaluston 
suunnitelman mukaisia poistoja. Konserni otti käyttöön 1.1.2009 
suoriteyksiköihin perustuvan poistomenetelmän, jossa poistojen 
määrä perustuu tuotantokoneilla ja -kalustolla aikaansaatuun tuo-
tokseen. Aikaisemmin poistomenetelmänä käytettiin suunnitelman 
mukaisia tasapoistoja tuotantokoneiden ja -kaluston osalta. Suorite-
yksiköihin perustuva menetelmä kuvaa tarkemmin, erityisesti kun 
kapasiteetin käyttöasteet muuttuvat nopeasti, tuotantokoneiden ja 
-kaluston tosiasiallista taloudellista kulumista kuin tasapoistomene-
telmä. Uuden poistomenetelmän käyttöönotto pienensi konsernin 
tilikauden poistoja 12,4 Me. Uuden poistomenetelmän käyttöön-
otolla ei ole vaikutusta vuoden 2008 vertailutietoihin.

IFRS 8 -standardin käyttöönotto ei ole vaikuttanut konsernin 
raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Konsernin joh-
to seuraa liiketoiminnallisten segmenttien kehitystä ja konserni oli 
jo aikaisemmin organisoinut johtamisrakenteensa tilikaudella 2009 
käytössä olleen segmenttijaottelun perusteella.

Konsernin tilikauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
-15,4 Me (47,9 Me). Konsernin liikevoitto laski edellisvuodesta voi-
makkaasti pienentyneen volyymin vuoksi, mikä johtui pääasiassa 
markkinoiden hiljenemisestä ja asiakkaiden omien varastojen alas-
ajosta. Vuoden 2009 aikana toteutettujen sopeutustoimien sekä 
pienentyneen volyymin seurauksena konsernin tilikauden liiketoi-
minnan kulut pienenivät edellisvuodesta 54 % suhteutettuna tuo-
tannon arvoon. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät myyn-
tien ja ostojen valuuttakurssierot. 

Konsernin tilikauden nettorahoituskulut olivat -21,8 Me (-28,7 Me). 
Nettorahoituskulut pienenivät edellisvuodesta lähinnä valuutta-
kurssierojen johdosta.

Konsernin tilikauden tulos rahoituserien jälkeen ilman kerta-
luonteisia eriä oli -37,2 Me (19,2 Me). Tulokseen ei sisälly merkittä-
viä kertaluonteisia eriä.

Tilikauden tuloksen perusteella lasketut verot olivat 8,5 Me (-4,6 
Me). Taseeseen on kirjattu laskennallisia verosaamisia, jotka enna-
koidaan hyödynnettävän Hollannissa, Ruotsissa ja Suomessa seuraa-
vien 2 - 6 vuoden aikana.

Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -28,7 Me (14,4 Me).
Tilikauden osakekohtainen laimentamaton tulos ilman kerta-

luonteisia eriä oli -2,30 e (1,28 e).
 Yhtiön sijoitettu pääoma tilikauden lopussa oli 316,9 Me (338,8 

Me). Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli -4,2 % 
(13,8 %) ja oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä -45,1 % 
(15,3 %).

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä oli -1,7 Me (-6,0 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kerta-
luonteisia eriä -6,5 Me (-16,1 Me). 

Componentan tärkeimpien tunnuslukujen kehitys ilman kerta-
luonteisia eriä viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut seuraava:

	 Me	 Q1/09	 Q1/08	 Ero	%	 Q2/09	 Q2/08	 Ero	%	 Q3/09	 Q3/08	 Ero	%	 Q4/09	 Q4/08	 Ero	%

	 Liikevaihto	 88,1	 185,0	 -52	%	 70,6	 201,0	 -65	%	 64,8	 170,1	 -62	%	 76,1	 125,3	 -39	%
	 Tuotannon	arvo	 75,3	 185,9	 -59	%	 66,1	 207,3	 -68	%	 65,3	 170,7	 -62	%	 71,8	 118,1	 -39	%
	 Materiaalit	 -24,1	 -67,4	 -64	%	 -20,6	 -76,6	 -73	%	 -23,3	 -68,0	 -66	%	 -24,9	 -45,2	 -45	%
	 Muuttuvat	palkat	ja	ulkopuoliset	palvelut	 -25,1	 -46,9	 -47	%	 -21,3	 -45,9	 -54	%	 -18,7	 -40,9	 -54	%	 -19,5	 -38,4	 -49	%
	 Muut	muuttuvat	ja	kiinteät	kulut	 -29,2	 -42,5	 -31	%	 -25,6	 -55,7	 -54	%	 -23,5	 -48,5	 -52	%	 -25,9	 -35,0	 -26	%
	 Kulut	yhteensä	 -78,3	 -156,8	 -50	%	 -67,5	 -178,2	 -62	%	 -65,5	 -157,4	 -58	%	 -70,3	 -118,6	 -41	%
	 KÄYTTÖKATE	 -3,0	 29,1	 -110	%	 -1,5	 29,0	 -105	%	 -0,2	 13,3	 -102	%	 1,4	 -0,5	 382	%
	 	 	 	

TULOSLASKELMAN EROANALYYSI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

	 	 2007	 2008	 2009

	 Liikevaihto,	Me	 634,7	 681,4	 299,6
	 Liikevoitto,	Me	 34,9	 47,9	 -15,4
	 Liikevoitto,	%	 5,5		 7,0		 -5,2	
	 Oman	pääoman	tuotto,	%	 12,1		 15,3		 -45,1	
	 Omavaraisuusaste,	%	 20,3		 15,9		 17,5	
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Rahoitus
Konsernilla oli tilikauden lopussa IFRS:n mukaista pääomalaino-
jen ja vaihtovelkakirjalainojen velkaosuutta jäljellä yhteensä 35,1 
Me. Vuonna 2002 liikkeeseen lasketun pääomalainan viimeinen erä 
9,5 Me maksettiin pois lainaehtojen mukaisesti maaliskuussa. Com-
ponenta laski liikkeelle syyskuussa laina-ajaltaan viiden vuoden pi-
tuisen pääomalainan 2009, jota merkittiin nimellismäärältään yh-
teensä 12,3 Me. Yhtiön pääomalainojen 2005 ja 2006 haltijoilla oli 
mahdollisuus käyttää uusien osakkeiden sekä pääomalainan 2009 
lainaosuuksien merkintähinnan maksamiseen pääomalainojen pää-
omasta muodostuvaa saatavaa yhtiöltä osakeanti- ja lainaehtojen 
mukaisesti. Vaihdettavien pääomalainojen vaihtamatta olevilla lai-
naosuuksilla oli tilikauden lopussa merkittävissä 1 310 200 osaketta.

Tilikauden lopun käyttämättömät luottositoumukset olivat 38,5 
Me. Lisäksi konsernin tilikauden lopun rahavarat olivat 7,6 Me. 
Konsernilla on myös 150 Me:n yritystodistusohjelma, josta yhtiöl-
lä ei ollut velkaa tilikauden lopussa. Korolliset nettovelat ilman 35,1 
Me:n pääomalainojen velkaosuutta olivat 206,5 Me (211,2 Me). Vie-
raan pääoman ehtoisen rahoituksen hinta nousi tilikauden aikana. 
Nettovelkaantumisaste oman pääoman ehtoiset lainat omaan pää-
omaan mukaan lukien oli 200,8 % (172,6 %).

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyn-
tiohjelmalla, jonka puitteissa osa myyntisaatavista myydään ilman 
takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä tilikauden 
lopussa oli 32,7 Me (49,0 Me).

Liiketoiminnan nettorahavirta tilikaudella oli 14,2 Me (29,4 Me), 
josta käyttöpääoman muutokset olivat 37,5 Me (-4,2 Me). Investointi-
en nettorahavirta oli -12,6 Me (-40,6 Me), joka sisältää konsernin tuo-
tannollisten investointien kassavirran, myytyjen ja ostettujen osak-
keiden sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.

Tilikauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 17,5 % (15,9 %). 
Konsernin oma pääoma 31.12.2009, oman pääoman ehtoiset lainat 
omaan pääomaan mukaan lukien, suhteessa taseen loppusummaan oli 
26,5 % (27,3 %). Konsernin omavaraisuusasteeseen on vaikuttanut Turkin 
liiran heikkenemisestä suhteessa euroon aiheutunut –35 Me:n suuruinen 
muuntoeron kumulatiivinen muutos vuoden 2008 alusta lähtien.

Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhti-
ön lähipiiriin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2009 olivat 161,7 Me 
(150,2 Me). Yhtiön myöntämät rahalainat, vastuut ja vastuusitou-
mukset yhtiön lähipiiriin kuuluville yksityishenkilöille 31.12.2009 
olivat 0,3 Me (0,2 Me). 

Liiketoimintadivisioonien kehitys
Componentan raportointirakenne muuttui, kun Componenta 
Wirsbo siirrettiin Muusta liiketoiminnasta Konepajat-divisioonaan 
31.3.2009 ja Hollannissa valumalleja valmistava yksikkö, Tegelen 
Pattern Shop, siirrettiin myös Muusta liiketoiminnasta Valimot-di-
visioonaan 1.1.2009 alkaen. Vuoden 2009 luvut on raportoitu uuden 
rakenteen mukaisesti ja kaikki divisioonakohtaiset vertailutiedot 
vuodelta 2008 on oikaistu tätä raportointirakennetta vastaavaksi. 

Valimot
Divisioonaan kuuluvat Suomen Karkkilassa, Porissa, Pietarsaaressa 
ja Iisalmessa sekä Hollannin Weertissä ja Heerlenissä sijaitsevat rau-
tavalimot sekä Hollannissa sijaitseva valumalleja valmistava yksikkö.

Divisioonan tilikauden liikevaihto laski 57,5 % ollen 124,9 Me 
(294,0 Me). Liikevoitto oli -11,9 Me, joka vastasi -9,5 % liikevaihdos-
ta (23,2 Me, 8,0 %). Divisioonan liikevoiton kehitykseen vaikuttivat 
negatiivisesti yksiköiden erittäin alhaiset käyntiasteet. 

Divisioonan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 25,9 Me 
(62,6 Me) ja liikevoitto -2,3 Me eli -8,9 % liikevaihdosta (-0,3 Me,  
-0,4 %).

Konepajat
Divisioonaan kuuluvat Ruotsin Främmestadissa sijaitseva konepaja 
sekä Wirsbon takomo, Suomen Lempäälässä ja Pietarsaaressa sijait-
sevat konepajat, Hollannin Weertissä sijaitsevat konepajatoiminnot 
ja Turkin Orhangazissa sijaitseva konepaja. 

Konepajat-divisioonan tilikauden liikevaihto laski 62,1 % ollen 
92,3 Me (243,3 Me). Liikevoitto oli -11,3 Me, joka vastasi -12,3 % liike-
vaihdosta (4,3 Me, 1,8 %). Divisioonan liikevoitto heikkeni erityises-
ti alhaisen volyymikehityksen vuoksi. Lisäksi valtaosa divisioonan 
henkilöstöstä on Ruotsissa, jossa henkilöstön määrän sopeuttami-
nen oli huomattavasti hitaampaa kuin muissa maissa, joissa konserni 
toimii.

Divisioonan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,4 Me 
(50,5 Me) ja liikevoitto -2,8 Me eli -12,2 % liikevaihdosta (-3,2 Me, 
-6,3 %).

Turkki
Divisioonan muodostavat Orhangazissa sijaitseva rautavalimo sekä 
Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja alumiinivanteiden tuotanto-
yksikkö.

Turkki-divisioonan tilikauden liikevaihto laski 53 % ollen 114,0 
Me (242,7 Me). Liikevoitto oli 2,4 Me, joka vastasi 2,1 % liikevaih-
dosta (19,9 Me, 8,2 %). Divisioonan tilikauden liikevoittoon vaikutti 
voimakkaasti heikentynyt volyymi. Kulujen sopeutus onnistui Tur-
kissa hyvin ja huolimatta erittäin alhaisesta kapasiteetin käyttöas-
teesta divisioonan liiketulos oli positiivinen toisesta vuosineljän-
neksestä alkaen.

Divisioonan viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 35,2 Me 
(30,4 Me) ja liikevoitto 1,1 Me eli 3,1 % liikevaihdosta (-4,2 Me, -13,8 %).

Muu liiketoiminta
Muu liiketoiminta sisältää myynti- ja logistiikkayhtiö Componen-
ta UK Ltd:n Englannissa, kiinteistö- ja palveluyhtiöt Suomessa sekä 
konsernin hallintotoiminnot. Muun liiketoiminnan tilikauden lii-
kevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,7 Me (-0,3 Me). 

Muun liiketoiminnan neljännen vuosineljänneksen liikevoitto il-
man kertaluonteisia eriä 1,4 Me (-0,5 Me).

Osakepääoma ja osakkeet
Componenta Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingis-
sä. Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu rekisteröity määrä tilikauden 
lopussa oli 17 457 798 osaketta. Osakepääoma oli tilikauden päätty-
essä 21,9 Me  (21,9 Me). Osakkeen kurssi tilikauden lopussa oli 4,12 
euroa (4,75 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 4,45 euroa, alin kurssi 
3,60 euroa ja ylin kurssi 5,73 euroa. Osakekannan markkina-arvo tili-
kauden lopussa oli 72,0 Me (52,0 Me) ja osakkeen suhteellinen vaih-
to tilikaudella 20,1 % (32,0 %) osakekannasta.

Componentan varsinainen yhtiökokous 23.2.2009 päätti, että vuo-
delta 2008 jaetaan osinkoa 0,30 euroa (0,50 euroa) osaketta kohti.

Componenta sai 22.9.2009 Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmal-
ta ilmoituksen, että sen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus 
Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 
5 %:n rajan Componenta Oyj:n osakeannin yhteydessä, jossa Kes-
kinäinen työeläkeyhtiö Varma merkitsi 978 968 uutta osaketta 
21.9.2009.

Componenta sai 22.9.2009 Heikki Lehtosen määräysvaltayhtei-
söiltä Cabana Trade S.A.:lta ja Oy Högfors-Trading Ab:lta ilmoituk-
sen, jonka mukaan määräysvaltayhteisöjen omistus Componenta 
Oyj:ssa on muuttunut osittain Componenta Oyj:n osakeannin yhte-
ydessä 21.9.2009 tehtyjen merkintöjen johdosta ja toisaalta määräys-
valtayhteisöjen välisillä kaupoilla. Ilmoituksen mukaan Cabana Tra-
de S.A.:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 
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äänimäärästä on alittanut 30 % ja Oy Högfors-Trading Ab:n osuus 
Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 
on ylittänyt 10 %.

Componenta sai 23.9.2009 Oy Etra Invest Ab:ltä ilmoituksen, 
että sen määräysvallassa olevien osakkeiden osuus Componen-
ta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 25 %:n rajan 
Componenta Oyj:n osakeannin yhteydessä, jossa Oy Etra Invest Ab 
merkitsi 1 000 000 uutta osaketta 21.9.2009.

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen
Componentan varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2007 hallituksel-
le antamaan valtuutukseen perustuen Componenta Oyj:n hallitus 
päätti 16.4.2009 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Com-
ponenta-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2007 
– 2009 ansaintajaksojen 2007 - 2008 palkkion maksamista varten. 
Osakeannissa annettiin 12 100 kpl Componenta Oyj:n osaketta ja 
osakkeet luovutettiin vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjär-
jestelmään kuuluville avainhenkilöille kannustinjärjestelmän ehto-
jen mukaisesti.

Componentan 8.9.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökoko-
us päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 
päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoit-
tamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 
Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksi-
en perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 8 000 000 osaket-
ta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa 
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Syyskuussa 2009 järjestetyssä 
osakeannissa valtuutuksesta käytettiin 6 500 000 osakkeen suurui-
nen määrä, joten valtuutuksen jäljellä oleva määrä on 1 500 000 osa-
ketta. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2007 hal-
litukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Hallitus voi 23.2.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen val-
tuutuksen perusteella päättää enintään 1 000 000 oman osakkeen 
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hanki-
taan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu 
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhtees-
sa. Osakkeiden hankinta perustuu Componentan osakkeen mark-
kinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat 
toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja oh-
jeiden mukaisesti. Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osak-
keiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön 
hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu mää-
rä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Val-
tuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta 
hankinnasta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt omien osakkeiden han-
kintaan saamaansa valtuutusta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä perustui Componenta Oyj:n 
hallituksen 3.4.2007 tekemään päätökseen. Järjestelmässä oli kolme 
yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2007, 
2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osit-
tain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus 
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osak-
keisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa 
ansaintajakson päättymisestä. 

 Kannustinjärjestelmän mahdollinen tuotto perustui vuonna 
2009 konsernin kassavirran positiiviseen kehitykseen. Tilikauden 
lopussa kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 45 henki-

löä. Mikäli järjestelmän tavoitteet olisi saavutettu täysimääräisinä, 
kannustinjärjestelmässä olisi maksettu palkkiona enintään 132 000 
Componenta Oyj:n osaketta. Järjestelmän ansaintajakson 2009 
osalta hallitus päätti olla allokoimatta yhtään osaketta.

Investoinnit
Tilikauden tuotannollisten investointien määrä oli 15,5 Me (44,6 
Me), josta rahoitusleasinginvestointien osuus oli 4,4 Me (4,3 Me). 
Investointien nettorahavirta oli -12,6 Me (-40,6 Me). 

Hallitus ja johto
Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Componenta Oyj:n 
hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3 - 7 jäsentä. 
Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjär-
jestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus on laatinut 
kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen tehtävät 
ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluvat työjärjestyk-
sen mukaan kaikki Componenta-konsernin toiminnan kannalta laa-
jakantoiset asiat. Näihin kuuluvat mm. strategisten suuntaviivojen, 
budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen sekä päättämi-
nen merkittävistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista. Hallitus ar-
vioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla joulukuussa 2009. 

Componentan varsinainen yhtiökokous 23.2.2009 valitsi halli-
tuksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Yrjö Julinin, Heikki Lehtosen, 
Juhani Mäkisen, Marjo Miettisen ja Matti Tikkakosken. Hallitus 
piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se va-
litsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapu-
heenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Vuonna 2009 hallitus kokoontui 16 kertaa. Hallituksen jäsenten 
keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98 %.

Hallitus nimeää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan pal-
kasta ja muusta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan tehtävät on mää-
ritelty osakeyhtiölaissa. Niiden lisäksi Componenta Oyj:n toimitus-
johtajan tehtävänä on 

- johtaa ja kehittää Componenta-konsernin liiketoimintaa  
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,

- esitellä hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja
- panna täytäntöön hallituksen päättämät asiat.

Componentan toimitusjohtajana toimii Heikki Lehtonen. 
Konsernin johtoryhmän muodostivat tilikauden lopussa toimitus-

johtaja Heikki Lehtonen, investoinneista vastaava johtaja Yaylalý Gü-
nay, Turkki-divisioonan johtaja Hakan Göral, talousjohtaja Mika Has-
sinen, Valimot-divisioonan johtaja Olli Karhunen, Raskaat ajoneuvot 
-liiketoiminta-alueen myyntijohtaja Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu 
Mankki, liiketoiminnan kehitysjohtaja Tapio Rantala, Konepajat-di-
visioonan johtaja Michael Sjöberg ja viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuo-
ri. Yaylalý Günay siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 alussa. 

Henkilöstö 
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 3 798 
(5 207) mukaan lukien vuokratyövoima 114 (812). Konsernin henkilö-
määrä tilikauden lopussa oli 3 698 (4 488), johon sisältyi  vuokratyön-
tekijöitä 84 (194). Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että 
tilikauden lopussa Turkissa oli 47 % (46 %), Suomessa 28 % (27 %), 
Hollannissa 16 % (17 %), ja Ruotsissa 9 % (10 %) henkilöstöstä. Konser-
nin tilikauden henkilöstökulujen ja ulkopuolisten palvelujen yhteis-
summa pieneni 87,5 Me eli 51 % verrattuna edelliseen vuoteen.
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Ympäristö
Componenta on sitoutunut jatkuvaan tuotannon parantamiseen ja 
ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Konsernin ympäristöpolitii-
kan päämääränä on energian ja raaka-aineiden kulutuksen, hiukkas- 
ja VOC-päästöjen sekä toiminnan aiheuttaman ympäristömelun 
vähentäminen, jätteiden lajittelun tehostaminen ja hyötykäyttöön 
kelpaamattoman jätteen määrän vähentäminen. 

Componenta-konsernin yksi merkittävimmistä ympäristönäkö-
kohdista on energiankäyttö. Vuonna 2009 konsernissa käytettiin 
energiaa 422 GWh (795 GWh). Suurin osa, 65 % (68 %) käytetys-
tä energiasta oli sähköenergiaa. Valimot kuluttavat yli 90 % kaikesta 
energiasta, sillä varsinkin valimoiden sulatusprosessit käyttävät pal-
jon energiaa. Vuonna 2009 tuotantoon suhteutettu energiankulu-
tus Componenta-konsernin valimoissa oli 33 % suurempi kuin edel-
lisenä vuonna johtuen kaikkien valimoiden alhaisesta kapasiteetin 
käyttöasteesta.

Componenta julkaisee vuoden 2009 yritysvastuuraportin ke-
vään 2010 aikana.

Tutkimus- ja kehitystoiminta 
Vuoden 2009 lopussa Componentan tutkimus- ja kehitystoimin-
nassa työskenteli 90 (86) henkilöä, mikä vastaa 2 % (2 %) koko yh-
tiön henkilöstöstä. Vuonna 2009 Componentan tutkimus- ja ke-
hitysmenot olivat 1,9 Me (2,6 Me), joka vastaa 0,6 % (0,4 %) koko 
konsernin liikevaihdosta. 

Riskit

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Kilpailutilanne ja hintariski 
Konsernin toimiala on pääomavaltainen, suhdanneherkkä ja frag-
mentoitunut. Taloudellisen taantuman pitkittyessä ylikapasiteet-
ti voi lisätä kilpailua ja markkinoiden hintapaineita. Componenta 
pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa kilpailukykyisesti kulloisenkin 
markkinatilanteen mukaisesti. Valukomponenttien toimitusketjun 
kaikkien vaiheiden hallinta vähentää hintavaihteluita. Lisäksi Com-
ponenta pyrkii pienentämään hinnoittelusta ja kilpailutilanteesta 
aiheutuvia riskejä tuotannon ja tuotteiden sisäisillä siirroilla edulli-
sempiin valmistuspaikkoihin kuten alemman kustannustason maa-
han Turkkiin.

Hyödykeriskit
Componenta-konsernin pääraaka-aineen kierrätysmetallin hinnan-
vaihtelut vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin. Kierrätysme-
tallin hinnannousu siirtyy asiakkaille toimitettaviin tuotteisiin vii-
veellä ja siksi kierrätysmetallin hinnannousu pienentää hetkellisesti 
katteita. Kierrätysmetallin hinnan laskiessa konsernin katteet vas-
taavasti paranevat hetkellisesti.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsään-
töisesti hintasopimuksilla. Componentalla on asiakkaidensa kanssa 
hintasopimukset, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan 
raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. 

Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa 
ostetun sähkön spot-hintariskin. Sähkön hinnan vaikutuksilta kon-
sernin tulokseen suojaudutaan ostetuilla sähkötermiineillä. Konser-
nin tuotantolaitosten ennustetun seuraavan 12 kuukauden sähkön-
kulutuksen suojausastetavoite on 90 %, sitä seuraavan vuoden 60 % 
ja kolmannen vuoden 40 %. Ennustetun ja toteutuneen sähkönku-
lutuksen ero voi vaikuttaa yhtiön tulokseen. Kaupankäynti sähkö-
termiineillä on ulkoistettu. Sähkönhinnan muutokset pyritään siir-
tämään asiakkaille erillisellä sähkölisällä.

Ympäristöön liittyvät riskit
Componenta noudattaa ympäristölainsäädäntöä kaikessa toimin-
nassaan sekä ISO 14001 –standardia tuotteiden ja toimintojen ke-
hittämisessä. Ympäristölainsäädännön ja –määräysten muutoksista 
saattaa aiheutua Componentalle lupaehtojen noudattamiseen tai 
ympäristön puhdistamiseen liittyviä kustannuksia, jotka voivat vai-
kuttaa konsernin taloudelliseen tulokseen.

Componentan kaikilla valimoyksiköillä on toimivat ISO 14001 
-ympäristöjärjestelmät, joiden puitteissa ympäristöön liittyviä asioi-
ta kehitetään ja parannetaan. Riskitilanteita pyritään estämään en-
nakoivan huollon, ohjeistusten sekä rakenteellisten toimenpiteiden 
avulla. 

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Asiakasriskit
Componentalla on isoja asiakkaita, joiden merkitys konsernin lii-
ketoiminnalle on suuri. Asiakkaiden menetyksiä tapahtuu harvoin, 
sillä toimittajan vaihtamiseen liittyvät kustannukset ovat korkeat 
johtuen lähinnä tuotteiden ylösajoon sekä työkalujen ja mallien val-
mistukseen liittyvistä kustannuksista sekä laaturiskeistä.

Toimittajariskit
Componentan liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raa-
ka-aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian 
saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Kriittiset raaka-aineet hankitaan 
vähintään kahdelta toimittajalta toimitusriskin vähentämiseksi. 

Tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit
Componenta pyrkii tunnistamaan, mittaamaan ja valvomaan eri-
tyyppisiä riskejä hyvin suunnitelluilla ja järjestelmällisesti toteute-
tuilla menetelmillä. Componenta käsittelee tuotannonkeskeytyksiin 
liittyviä asioita yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa ja keskeytysris-
keihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Työmarkkinahäiriöt
Työmarkkinahäiriöt ovat riskitekijöitä, sillä ne voivat aiheuttaa tuo-
tantohäiriöitä ja siten vaikuttaa toimitustäsmällisyyteen ja konser-
nin liiketoimintaan. 

Sopimus- ja tuotevastuuriskit
Konserni on vahingonkorvausvastuussa valmistamiensa, toimitta-
miensa ja edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Näi-
hin riskeihin on konsernissa varauduttu asianmukaisin vakuutuksin, 
joiden tarkoituksena on kattaa edellä mainittuihin vahinkoihin liit-
tyvät riskit.

Componentalla on myös sopimuksia, joissa yhtiö vastaa myös 
tuotteidensa aiheuttamista välillisistä vahingoista. Näissä sopimuk-
sissa on pääsääntöisesti vastuunrajoitus, jonka puitteissa välilliset va-
hingot on pyritty kattamaan asianmukaisin vakuutuksin. Yhtiö pyr-
kii hallinnoimaan tuotevastuuriskejä myyntisopimusehdoilla.

Henkilöstöriskit
Componentan liiketoimintojen menestyksekäs toteuttaminen ja 
kilpailukyvyn säilyttäminen ovat riippuvaisia osaavan henkilöstön 
pysymisestä yhtiön palveluksessa. Componentan tarkoituksena on 
luoda työympäristö, jossa työntekijät voivat kehittyä ja johon he 
voivat sitoutua, sekä tarjota heille kilpailukykyiset edut. 
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Tietoturvariskit
Tukeakseen Componentan liiketoimintaprosesseja ja päätöksente-
koa, informaation pitää olla luotettavaa ja helposti saatavilla. Lisäk-
si informaatiojärjestelmien on oltava riittävällä tavalla suojattuja ja 
varmistettuja informaatiovuotojen ehkäisemiseksi. Liiketoiminta-
sovellusten, IT-infrastruktuurin ja IT-prosessien yhtenäistäminen 
on tärkeä kulmakivi IT-riskien hallinnassa. Näiden toimenpiteiden 
menestyksekäs hoitaminen lieventää niin sisäiseen valvontaan kuin 
taloudelliseen raportointiinkin liittyviä riskejä.

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

Rahoitus- ja likviditeettiriski
Konsernin rahoituksen saatavuus pyritään varmistamaan hajautta-
malla lainasalkku maturiteettien, rahoituslähteiden ja -instrument-
tien osalta. Rahoituspolitiikan mukaisesti konsernilla tulee olla 
maksuvalmius, jolla katetaan lähitulevaisuuteen kohdistuvat sitou-
mukset. Konsernin maksuvalmiutta pyritään turvaamaan kassavaro-
jen lisäksi vahvistetuilla, käyttämättömillä luottolimiiteillä.

Lainojen ehdot, kovenantit, vakuudet ja pantit saattavat rajoittaa 
Componentan toimintamahdollisuuksia. Yhtiön käytössä oleviin 
lainoihin ja rahoituslimiitteihin liittyy omavaraisuus- ja kassavirta-
kovenantteja. Yhtiö ei ole rikkonut lainoihin ja rahoituslimiitteihin 
liittyviä kovenanttiehtoja eikä ole todennäköistä, että yhtiö tulisi 
niitä rikkomaan.

Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia lausekkeita, joiden 
perusteella yhtiön lainat voivat erääntyä ennenaikaisesti, jos määrä-
ysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena. Yhti-
öllä ei ole muita merkittäviä sopimuksia, jotka tulevat voimaan tai 
joita voidaan muuttaa tai joiden voimassaolo voi päättyä, jos määrä-
ysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena.

Valuuttariski
Componenta Turkin oman pääoman muuntamisesta euroon aiheu-
tuu konsernille merkittävä translaatioriski. Muutokset Yhdysvaltain 
dollarin, Iso-Britannian punnan ja euron arvossa suhteessa Turkin 
liiraan vaikuttavat yhtiön liikevoittoon ja tulokseen rahoituserien 
jälkeen lyhyellä aikavälillä. 

Componentan hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mu-
kaan valuuttariski jaetaan valuuttamääräisistä tuloista ja menoista 
johtuvaan transaktioriskiin ja valuuttamääräisistä oman pääoman 
ehtoisista sijoituksista ja tuloksesta johtuvaan translaatioriskiin. 

Transaktioposition osuuden muodostavat taseessa olevat valuut-
tamääräiset myyntisaatavat ja ostovelat, joiden muutokset vaikutta-
vat liikevoittoon. Erillisenä tästä positiosta tarkastellaan valuutta-
määräisiä raha- ja pankkisaatavia sekä konsernin sisäisiä ja ulkoisia 
valuuttalainoja, joiden valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat tulos-
vaikutukset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Molempien 
transaktiopositioiden suojausasteeksi on määritelty 90 - 110 %. Com-
ponenta Turkin osalta kuitenkin taseen valuuttamääräiset myynti-
saatavat netotetaan valuuttamääräisiä velkoja vastaan ja siten hyö-
dynnetään valuuttamääräisten erien luonnollinen suojaussuhde. 
Turkin valuuttamääräisten taseen erien kokonaismäärän poiketessa 
toisistaan on suojausaste konsernin toimitusjohtajan päätettävissä 
aina 20 Me:oon saakka.

Translaatiopositio määritellään konsernin niiden ulkomaisten ty-
tär- ja osakkuusyhtiöiden omien pääomien ja kertyneiden voittojen 
perusteella, joiden toimintavaluuttana on muu kuin euro. Compo-
nentan rahoituspolitiikan mukaisesti translaatiopositiosta suojataan 
konsernin toimitusjohtajan harkintaan perustuen 0 - 100 %.

Korkoriski
Konserni altistuu korkoriskille eli korkoliikkeiden aiheuttamalle 
uudelleenhinnoittelu- ja hintariskille. Konsernin käyvän arvon ja 
rahavirran korkoriski kohdistuu lähinnä konsernin lainasalkkuun, 
myytyihin asiakassaataviin sekä rahoitusleasingsopimuksiin.

Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainat ja sijoitukset on hajau-
tettu sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisiin instrumentteihin. Lisäksi 
korkoriski on hajautettu koronuudistusjaksoille. Korkotason muu-
tokset vaikuttavat siten asteittain yhtiön tulokseen. Korkoriskiä hal-
litaan lisäksi käyttämällä korkojohdannaisia. 

Luottoriski
Kaupalliset myyntisaatavat asiakkailta sekä talletuksiin ja johdan-
naissopimuksiin perustuvat saatavat rahoituslaitoksilta altistavat 
konsernin luottoriskille. Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien 
luottoriskikeskittymiä. Asiakasluottoriskejä pienennetään myymäl-
lä osa myyntisaatavista rahoituslaitoksille ilman takautumisoikeutta, 
lyhentämällä asiakkaiden maksuaikoja sekä tehostamalla asiakassaa-
tavien valvontaa.

Jokainen konserniyhtiö vastaa ensisijaisesti omiin asiakassaata-
viinsa liittyvistä luottoriskeistä. Konsernin talousosasto ohjeistaa ja 
valvoo luottoriskin hallintaa. Konsernin asiakaskunta on hyvin ha-
jautunut ja yli 95 % konsernin myynnistä suuntautuu Eurooppaan 
jakautuen useaan eri maahan. Useimmat asiakkaista ovat pitkäaikai-
sia asiakkaita ja vakavaraisia yhtiöitä. Tilikaudelle 2009 ei ole kirjat-
tu merkittäviä luottotappioita.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiö ilmoitti 14.1.2010 uudistavansa organisaationsa ja vahvistavan-
sa yhtenäistä toimintatapaa 1.2.2010 alkaen. Uudistuksen mukaises-
ti konsernin liiketoiminta jaetaan neljään operatiiviseen alueeseen, 
jotka ovat Turkki, Suomi, Hollanti ja Ruotsi. Konserninlaajuiset 
operatiiviset kehitystoiminnot kuten toimitusketjun hallinta, vali-
mo- ja konepajatekniikan kehittäminen, osto ja sisäiset hankinnat, 
tukevat operatiivisia alueita ja niiden johtamista mahdollistaen lisä-
arvon tuottamisen asiakkaille.

Yrjö Julin nimitettiin Componentan operatiiviseksi johtajaksi 
(COO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi vastaamaan Compo-
nentan operatiivisesta johdosta. Hän raportoi Componentan toimi-
tusjohtajalle Heikki Lehtoselle ja toimii myös toimitusjohtajan va-
ramiehenä.  

Hakan Göral nimitettiin Turkin toimintojen operatiiviseksi joh-
tajaksi, Olli Karhunen Suomen toimintojen operatiiviseksi johtajak-
si, Patrick Steensels Hollannin toimintojen operatiiviseksi johtajak-
si ja Michael Sjöberg Ruotsin toimintojen operatiiviseksi johtajaksi. 
Kaikki edellämainitut raportoivat Yrjö Julinille.

Michael Sjöberg vastaa jatkossa myös Componentan toimitus-
ketjun hallinnasta ja kehittämisestä. Tapio Rantala on nimitetty 
johtajaksi vastuullaan valimotekniikan kehittäminen. Hän toimii 
myös Pietarsaaren valimon johtajana. Juha Alhonoja nimitettiin 
johtajaksi vastuullaan koneistustekniikan kehittäminen. Hän jatkaa 
myös Främmestadin konepajan johtajana. Henk Klever nimitettiin 
ostojohtajaksi. Lütfi Erten nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan si-
säiset hankinnat. Kaikki edellä mainitut toimintojen kehittämisestä 
vastaavat johtajat raportoivat Yrjö Julinille.
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Helmikuusta 2010 alkaen Componenta-konsernin johtoryh-
mään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Heikki Lehto-
nen, operatiivinen johtaja Yrjö Julin, Turkin liiketoimintojen johtaja 
Hakan Göral, talousjohtaja Mika Hassinen ja henkilöstöjohtaja Anu 
Mankki. Viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuori toimii johtoryhmän sih-
teerinä. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa konsernistrategian toi-
meenpanossa ja liiketoiminnan kehittämisessä, niitä tukevien toi-
menpiteiden käynnistämisessä sekä operatiivisten periaatteiden ja 
toimintamallien luomisessa.

Konsernin laajennettuun johtoryhmään, jonka tehtävänä on 
konsernin strategian kehittäminen ja toimeenpano, kuuluvat edel-
lä mainittujen konsernin johtoryhmän jäsenten ja viestintäjohta-
jan lisäksi operatiivisten toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä 
vastaavat johtajat, myynnistä & tuotekehityksestä vastaavat johtajat 
sekä suunnittelujohtaja.

Antti Lehto nimitettiin johtajaksi vastuullaan myynti- ja tuote-
kehitys liiketoiminta-alueella Työkoneet ja Keski-Eurooppa, Lauri 
Eklin johtajaksi vastuullaan myynti- ja tuotekehitys liiketoiminta-
alueella Energia ja Pohjoismaat ja Jari Leino johtajaksi vastuullaan 
myynti ja tuotekehitys liiketoiminta-alueella Raskaat ajoneuvot. 
Turkin liiketoimintojen operatiivinen johtaja Hakan Göral vastaa 
myös myynnistä ja tuotekehityksestä liiketoiminta-alueella Turk-
ki. Hein Strijbos nimitettiin suunnittelujohtajaksi vastuualueenaan 
suunnittelun toimintatapojen ja osaamisen johtaminen ja kehittä-
minen niin, että niillä varmistetaan yhtenäinen ”One Componenta” 
-rajapinta asiakkaisiin. Hänen vastuullaan on myös suunnittelupro-
jektien johto ja koordinointi sekä suunnitteluresurssien kehittämi-
nen. Kaikki edellä mainitut raportoivat toimitusjohtaja Heikki Leh-
toselle.

Osingonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat 87,2 Me, jos-
ta tilikauden voitto oli 12,5 Me. Hallitus ehdottaa yhtiökokouksel-
le, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009 ei jaeta osinkoa voimassa olevan 
konsernin osingonjakopolitiikan mukaisesti. 

Yhtiökokous
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikko-
na 10.3.2010 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon au-
ditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökoko-
us valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 700 000 oman osak-
keen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla 
omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomis-
tajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsin-
ki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken 
markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiöko-
kouksen päätöksestä lukien. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumo-
aa varsinaisen yhtiökokouksen 23.2.2009 hallitukselle antaman val-
tuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökoko-
us päättäisi poistaa yhtiöjärjestyksen nykyisen kohdan 7 ja muuttaa 
yhtiöjärjestyksen numerointia vastaavasti sekä muuttaa yhtiön yh-
tiöjärjestyksen nykyiset kohdat 4, 6, 8, 9 ja 11. 

Näkymät
Componentan näkymät vuodelle 2010 perustuvat yleisiin ulkoisiin 
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennustei-
siin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Kysyntänäkymät ovat useimmilla konsernin asiakastoimialoilla 
vuoden 2010 alussa edelleen heikot johtuen alhaisesta investointita-
varoiden kysynnästä. Asiakkaiden tuotantomääriä vuonna 2010 pa-
rantaa varastojen alasajon päättyminen.

Rakentamisen alhainen volyymi USA:ssa ja Euroopassa vähensi 
työkoneteollisuuden kysyntää merkittävästi vuonna 2009. Mate-
riaalihintojen nousu vuoden 2009 aikana luo edellytyksiä kaivos-
teollisuuden työkoneiden kysynnälle alkaneena vuonna. Talouden 
taantuman johdosta käynnistettiin monissa maissa infrastruktuu-
rihankkeita vuonna 2009. Näiden hankkeiden arvioidaan lisäävän 
työkoneiden kysyntää vuonna 2010. 

Componentan toimitusmäärien raskaalle ajoneuvoteollisuudelle 
arvioidaan nousevan vuonna 2010 selvästi edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Toimitusmäärien kasvu johtuu ennen kaikkea varastotaso-
jen normalisoitumisesta. Raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit ovat 
Euroopassa edelleen alhaisella tasolla.

Henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa pienenivät ainoastaan 
1,6 % vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannon tason 
säilymiseen vaikuttivat eri maissa toteutetut autokannan uusiutu-
miseen pyrkivät tukipaketit. Vuonna 2010 henkilöautojen rekiste-
röintien ennustetaan jäävän vuoden 2009 tason alapuolelle.

Tuulivoimasektorin kysyntä heikkeni selvästi tilikauden aikana. 
Rahoitusmarkkinoiden tilanteen paranemisen ennakoidaan vaikut-
tavan tuulivoimasektorin kysyntään lisäävästi aikaisintaan vuoden 
2010 jälkipuoliskolla. 

Dieselmoottorien kysyntä oli heikkoa vuonna 2009. Dieselmoot-
torivalmistajien pitkän tilauskannan johdosta niiden toimitusmää-
rät pysyivät kuitenkin kohtuullisella tasolla vuoden 2009 loppuun 
saakka. Heikentyneet näkymät ovat vähentäneet toimitettavien 
komponenttien määrää asiakkaiden omien varastojen pienentämi-
sen johdosta.

Koneenrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan elpyvän as-
teittain edellisestä vuodesta.

Componentan tilauskanta vuoden 2010 alussa oli kasvanut   
20 % syyskuun loppuun verrattuna. 

Vuonna 2009 toteutettujen sopeutustoimien ja voimakkaasti 
pienentyneen volyymin seurauksena konsernin operatiiviset kulut 
pienenivät tilikaudella yhteensä 54 % edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2010 tuotannollisten investointien 
arvioidaan puolittuvan edellisen vuoden investointeihin verrattuna 
(15,5 Me).

Componenta-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon odotetaan 
kasvavan ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä 
paranevan selvästi edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan nettoraha-
virran odotetaan säilyvän edelleen positiivisena. 
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Konsernin tuloslasKelma 1.1. - 31.12.

Me	 	 Viite	 2009	 %	 2008	 %

LIIKEVAIHTO	 1	 299,6	 100,0	 681,4	 100,0
Liiketoiminnan	muut	tuotot	 4	 2,4	 	 8,3
Liiketoiminnan	kulut	 5,6,7	 -305,2	 	 -618,9
Poistot	ja	arvonalentumiset	 8	 -12,5	 	 -23,9
Osuus	osakkuusyritysten	tuloksista	 	 0,2	 	 0,2
	 	 	 	 	
LIIKEVOITTO	 1	 -15,4	 -5,1	 47,3	 6,9
	 	 	 	 	
Rahoitustuotot	 9	 10,4	 	 16,3
Rahoituskulut		 9	 -32,2	 	 -45,1
Rahoitustuotot	ja	-kulut	yhteensä	 	 -21,8	 	 -28,7
	 	 	 	 	
TULOS	RAHOITUSERIEN	JÄLKEEN	 	 -37,2	 -12,4	 18,6	 2,7
	 	 	 	 	
Välittömät	verot	 10	 8,5	 	 -4,6
	 	 	 	 	
TILIKAUDEN	VOITTO	 	 -28,7	 	 13,9

Jakautuminen
	 Emoyhtiön	omistajille	 	 -28,3	 	 13,5
	 Vähemmistölle	 	 -0,3	 	 0,4
	 	 	 -28,7	 	 13,9

Emoyhtiön	omistajille	kuuluvasta	voitosta	laskettu	osakekohtainen	tulos
	 Laimentamaton	osakekohtainen	tulos,	e	 11	 -2,30	 	 1,24
	 Laimennusvaikutuksella	oikaistu	osakekohtainen	tulos,	e	 11	 -1,84	 	 1,04

Konsernin laaja tuloslasKelma 1.1. - 31.12.

Me	 	 	 2009	 	 2008

Tilikauden	tulos	 	 -28,7	 	 13,9
Muut	laajan	tuloksen	erät	 	 	 	
	 Muuntoeron	muutos	 	 -1,0	 	 -30,8
	 Rahavirran	suojaukset	 	 2,1	 	 -5,3
	 Muihin	laajan	tuloksen	eriin	liittyvät	verot	 	 -0,5	 	 1,4
Muut	laajan	tuloksen	erät	verojen	jälkeen	 	 0,5	 	 -34,7
Tilikauden	laaja	tulos	 	 -28,1	 	 -20,8
	 	 	 	
Tilikauden	laajan	tuloksen	jakautuminen	 	 	 	
	 Emoyhtiön	omistajille	 	 -27,8	 	 -19,5
	 Vähemmistölle	 	 -0,3	 	 -1,3
	 	 	 -28,1	 	 -20,8

Liitetiedot	muodostavat	olennaisen	osan	tilinpäätöstä.
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Konsernin tase 31.12. 
	 	 	 	 	 (oikaistu*))

Me	 	 Viite	 2009	 	 2008

VARAT

PITKÄAIKAISET	VARAT
Aineelliset	hyödykkeet	 12	 244,2	 	 240,2
Liikearvo	 13	 31,5	 	 31,7
Aineettomat	hyödykkeet	 14	 6,4	 	 4,6
Sijoituskiinteistöt	 15	 1,8	 	 1,8
Osuudet	osakkuusyrityksissä	 16	 1,1	 	 0,9
Muut	rahoitusvarat	 17	 0,4	 	 0,4
Saamiset	 18	 4,9	 	 4,4
Laskennalliset	verosaamiset	 19	 16,6	 	 10,6
	 	 	 307,0	 	 294,7

LYHYTAIKAISET	VARAT
Vaihto-omaisuus		 20	 41,0	 	 83,8
Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset	 21	 32,8	 	 64,6
Rahavarat	 23	 7,6	 	 5,2
	 	 	 81,4	 	 153,6

VARAT	YHTEENSÄ	 	 388,4	 	 448,3

OMA	PÄÄOMA	JA	VELAT

	 Osakepääoma	 	 21,9	 	 21,9
	 Ylikurssirahasto	 	 15,0	 	 15,0
	 Vararahasto	 	 0,0	 	 0,0
	 Muut	rahastot	 	 33,3	 	 3,6
	 Muuntoero	 	 -24,5	 	 -23,5
	 Kertyneet	voittovarat	 	 44,0	 	 33,8
	 Tilikauden	voitto	 	 -28,3	 	 13,5
Emoyhtiön	omistajille	kuuluva	oma	pääoma	 24	 61,3	 	 64,3
	 Vähemmistöosuus	 	 6,5	 	 6,8
Oma	pääoma	yhteensä	 	 67,8	 	 71,1

VELAT	 	 	 	
Pitkäaikaiset	velat	 	 	 	
	 Pääomalaina		 28	 27,7	 	 41,8
	 Korolliset	velat	 28	 165,3	 	 165,3
	 Varaukset	 27	 6,7	 	 5,8
	 Laskennalliset	verovelat	 19	 6,1	 	 8,5
Lyhytaikaiset	velat	 	 	 	
	 Pääomalaina	 28	 7,4	 	 9,5
	 Korolliset	velat	 28	 48,8	 	 51,2
	 Korottomat	velat	 29	 57,5	 	 93,3
	 Tuloverovelat	 	 0,1	 	 0,1
	 Varaukset	 27	 1,1	 	 1,8
	 	 	 320,6	 	 377,2

OMA	PÄÄOMA	JA	VELAT	YHTEENSÄ	 	 388,4	 	 448,3
*)	Oikaisusta	kerrotaan	tarkemmin	sivulla	39.

Liitetiedot	muodostavat	olennaisen	osan	tilinpäätöstä.	
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Konsernin rahaVirtalasKelma 1.1. - 31.12.

Me	 	 	 2009	 	 2008

Liiketoiminnan	rahavirta
	 Tilikauden	tulos	rahoituserien	jälkeen	 	 -37,2	 	 18,6
	 Poistot	ja	arvonalennukset		 	 12,5	 	 23,9
	 Rahoituksen	tuotot	ja	kulut	 	 21,8	 	 28,7
	 Muut	tuotot	ja	kulut	sekä	muut	korjaukset	 	 0,5	 	 -2,6
	 Käyttöpääoman	muutokset	 	 37,5	 	 -4,2
	 Saadut	korot	ja	muut	rahoitustuotot	 	 10,9	 	 16,6
	 Maksetut	korot	ja	muut	rahoituskulut	 	 -34,4	 	 -44,6
	 Osinkotuotot	 	 0,0	 	 0,0
	 Maksetut	verot	 	 2,8	 	 -7,0
Liiketoiminnan	nettorahavirta	 	 14,2	 	 29,4

Investointien	rahavirta
	 Tytäryhtiöiden	hankinta	vähennettynä	hankintahetken	rahavaroilla	 	 -	 	 -1,3
	 Investoinnit	aineellisiin	ja	aineettomiin	hyödykkeisiin	 	 -12,5	 	 -39,6
	 Aineellisten	ja	aineettomien	hyödykkeiden	myynti	 	 0,4	 	 0,3
	 Muut	investoinnit	ja	myönnetyt	lainat	 	 -0,5	 	 0,0
	 Muut	luovutustulot	ja	lainasaamisten	takaisinmaksut	 	 0,0	 	 0,0
Investointien	nettorahavirta	 	 -12,6	 	 -40,6

Rahoituksen	rahavirta
	 Maksetut	osingot	 	 -3,3	 	 -5,6
	 Osakeannista	saadut	maksut	 	 13,3	 	 0,0
	 Rahoitusleasingvelkojen	maksut	 	 -1,6	 	 -2,4
	 Lyhytaikaisten	lainojen	lisäys	(+)/vähennys	(-)	 	 -5,1	 	 -82,7
	 Pitkäaikaisten	lainojen	nostot	 	 38,3	 	 98,0
	 Pitkäaikaisten	lainojen	takaisinmaksut	ja	muut	muutokset	 	 -40,7	 	 -16,1
Rahoituksen	nettorahavirta	 	 0,9	 	 -8,7

Rahavarojen	lisäys	(+)/vähennys	(-)	 	 2,5	 	 -20,0

Rahavarat	tilikauden	alussa		 	 5,2	 	 27,5
Valuuttakurssien	muutosten	vaikutus	 	 -0,1	 	 -2,3
Rahavarat	tilikauden	lopussa			 	 7,6	 	 5,2
Muutos	tilikauden	aikana	 	 2,5	 	 -20,0

Liitetiedot	muodostavat	olennaisen	osan	tilinpäätöstä.	

lasKelma Konsernin oman pÄÄoman muutoKsista

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vähem-	 Oma	

	 	 Osake-	 Ylikurssi-	 Muut	 Rahavirran	 Muunto-	 Kertyneet	 	 mistö-	 pääoma	

Me	 	 pääoma	 rahasto	 rahastot	 suojaukset*)	 ero	 voittovarat	 Yhteensä	 osuus	 yhteensä

Oma pääoma 1.1.2008 21,9 14,9 6,1 1,1 9,8 37,5 91,3 9,3 100,6
Tilikauden	laaja	tulos	 	 	 	 -3,9	 -29,1	 13,5	 -19,5	 -1,3	 -20,8
Muut	muutokset	 	 	 0,2	 	 	 	 0,2	 	 0,2
Osingonjako	 	 	 	 	 	 -5,5	 -5,5	 -0,1	 -5,6
Vähemmistöosuuden	muutos	 	 	 	 	 	 	 0,0	 -0,9	 -0,9
Osakepääoman	korotus,	vvk-laina	 0,0	 0,1	 0,2	 	 	 	 0,2	 	 0,2
Oikaisu**)	 	 	 	 	 -4,1	 1,7	 -2,4	 -0,3	 -2,7
Oma pääoma 31.12.2008 21,9 15,0 6,5 -2,8 -23,5 47,3 64,3 6,8 71,1

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vähem-	 Oma	

	 	 Osake-	 Ylikurssi-	 Muut	 Rahavirran	 Muunto-	 Kertyneet	 	 mistö-	 pääoma	

Me	 	 pääoma	 rahasto	 rahastot	 suojaukset*)	 ero	 voittovarat	 Yhteensä	 osuus	 yhteensä

Oma pääoma 1.1.2009 21,9 15,0 6,5 -2,8 -23,5 47,3 64,3 6,8 71,1
Tilikauden	laaja	tulos	 	 	 	 1,5	 -1,0	 -28,3	 -27,8	 -0,3	 -28,1
Osingonjako	 	 	 	 	 	 -3,3	 -3,3	 	 -3,3
Uusien	osakkeiden	merkintä	 	 	 29,0	 	 	 	 29,0	 	 29,0
Vaihdettavien	pääomalainojen	lunastus	 	 	 -0,9	 	 	 	 -0,9	 	 -0,9
Oma pääoma 31.12.2009 21,9 15,0 34,6 -1,3 -24,5 15,6 61,3 6,5 67,8

*)	Suojausinstrumenttien	rahastossa	tehokkaiden	suojausten	käyvän	arvon	muutos	ennen	veroja	oli	1,5	Me	(-4,3	Me),	tuloslaskelmaan	siirretty	osuus	-0,5	Me		
(-0,9	Me)	ja	laskennallisten	verojen	muutos	-0,5	Me	(1,4	Me).
**)	Oikaisusta	kerrotaan	tarkemmin	sivulla	39.
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KonsernitilinpÄÄtÖKsen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernin perustiedot
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuskonserni. 
Componenta toimittaa valettuja, koneistettuja ja pintakäsiteltyjä 
komponentteja ja niistä koostuvia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, 
jotka ovat työkoneteollisuuden, raskaan ajoneuvo- ja autoteollisuu-
den, dieselmoottori- ja tuulivoimakomponentti- sekä koneenraken-
nusteollisuuden yrityksiä. 

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

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

Kaikkien konserniyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi ja se päät-
tyi 31.12.2009.

Componenta Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
25.1.2010 tämän tilinpäätöksen julkaistavaksi. Suomen osakeyhtiö-
lain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hy-
lätä tilinpäätös julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä.  

Konsernitilinpäätöksen laatimisperusta
Componentan konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten ti-
linpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, 
IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2009 voi-
massa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkin-
toja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen 
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuk-
sessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa 
sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkinto-
ja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjan-
pito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin 
perustuen. Käypään arvoon arvostettavia eriä ovat kuitenkin tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat, johdannaissopimuk-
set, sekä suojauskohteet käyvän arvon suojauksessa. Ennen vuotta 
2004 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisen osalta liikearvo 
vastaa IFRS 1:n perusteella aiemman tilinpäätösnormiston mukaista 
kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyt-
tää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laa-
timisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on 
käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laadintaperiaatteita 
soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin 
lukuihin, on esitetty kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laati-
misperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tilinpäätös sisältää Componenta Oyj:n lisäksi ne kotimaiset ja ul-
komaiset tytäryritykset, joiden osakkeiden äänimäärästä konserni 
hallitsee joko suoraan tai välillisesti yli 50 % tai sillä on oikeus mää-
rätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan perusteista. Yhdistäminen 
tehdään siitä päivästä alkaen, jolloin Componenta on saanut tytär-
yrityksessä määräysvallan.  

Ulkomaisten tytäryritysten tilinpäätökset on muutettu vastaa-
maan konsernin laskentaperiaatteita. Tytäryritykset yhdistellään 
hankintamenomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat, konserniyh-
tiöiden vaihto-omaisuuteen sisältyvä sisäinen kate sekä konserniyh-
tiöiden keskinäiset saatavat ja velat on eliminoitu. Vähemmistö-
osuudeksi lasketaan vähemmistön osuus tytäryritysten tilikauden 
tuloksesta ja omasta pääomasta sekä yrityshankintojen yhteydessä 
tehdyistä käypien arvojen kohdistuksista.

Vähemmistöosuuksien hankinnoissa hankintamenon ja taseesta 
poistuvan vähemmistöosuuden välinen erotus kirjataan liikearvoksi.

Osakkuusyrityksiksi katsotaan yritykset, joista konsernilla on  
20 - 50 % osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai joissa konsernilla 
on huomattava vaikutusvalta, mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. 

Osakkuusyritysten tilinpäätökset on yhdistelty konsernitilin-
päätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistus-
osuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tuloksista on esitetty 
tuloslaskelmassa. Taseessa esitetään osakkeiden arvona osakkeiden 
hankintameno oikaistuna osakkuusyritysten kumulatiivisilla tulos-
osuuksilla sekä osakkuusyritysten maksamilla osingoilla. Osakkuus-
yritysten tilinpäätöksiin on korjattu tiedossa olevat poikkeamat 
IFRS-laskentasäännöistä.

Oikaisu
Aikaisemmin julkaistua Componentan 31.12.2008 tasetta on oikais-
tu seuraavasti: aineellisten hyödykkeiden arvoa on lisätty 2,4 Me ja 
myyntisaamisten arvoa on pienennetty 4,4 Me, joiden oikaisujen 
vuoksi kertyneitä voittovaroja sekä vähemmistöosuutta on pienen-
netty 2,4 Me ja 0,3 Me sekä laskennallista verovelkaa lisätty 0,6 Me. 
Aineellisten hyödykkeiden oikaisu liittyy pitkävaikutteisten malli-
en ja työkalujen aktivoinneissa tapahtuneisiin virheisiin Ruotsissa ja 
myyntisaatavien arvon pienentäminen liittyy vuonna 2008 tapahtu-
neisiin virheellisiin asiakassaatavien täsmäytyksiin ja kirjauksiin Tur-
kissa. IAS 8.42 standardin mukaisesti molemmat virheet on korjattu 
31.12.2008 oikaistussa taseessa. Muuttuneet vertailutiedot vuodelta 
2008 on oikaistu. Oikaisuilla ei ole vaikutusta tuloslaskelmaan.

Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa mitataan siinä 
valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäris-
tön valuutta. Konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta 
on euro. Konsernitilinpäätös on esitetty miljoonina euroina.

Emoyhtiön ja kotimaisten tytäryritysten ulkomaanrahamääräiset 
saatavat ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurs-
sin mukaan. Ulkomaisten konserniyritysten ulkomaanrahamääräi-
set saatavat ja velat on muunnettu asianomaisen maan tilinpäätös-
päivän valuuttakurssiin. 

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

Ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelmat muunnetaan euroik-
si käyttäen tilikauden keskikursseja. Tase-erät muunnetaan euroiksi 
käyttäen tilinpäätöspäivän keskikurssia. 

Tilikauden tuloksen osalta tilikauden keskikurssin ja tilinpäätös-
päivän kurssin välinen ero on kirjattu oman pääoman muuntoeroi-
hin. Konsolidoinnissa tytäryhtiöiden omat pääomat muunnetaan 
euroiksi. Hankintahetken ja tilinpäätöshetken välisestä kurssimuu-
toksesta aiheutuneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. 
Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.2004 on kirjattu IFRS 
1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voitto-
varoihin. Siirtymispäivästä lähtien konsernitilinpäätöstä laadittaessa 
syntyneet muuntoerot esitetään omassa pääomassa erillisenä eränä.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäiseen hankin-
tamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja ar-
vonalentumisilla. Joidenkin kiinteistöjen osalta konsernissa on käy-
tetty siirtymästandardihelpotusta, jonka mukaan ne ovat vuoden 
2004 avaavassa taseessa arvostettu käypään arvoon ja sen jälkeen on 
aloitettu suunnitelman mukaiset poistot. Maa- ja vesialueista ei tehdä 
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poistoja. Aineettomat hyödykkeet sisältävät ATK-ohjelmia, aktivoi-
tuja tuotekehitysmenoja ja aktivoituja asiakashankintamenoja. Ai-
neettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, 
kirjataan suunnitelman mukaisina tasapoistoina kuluksi tuloslaskel-
maan niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomia hyö-
dykkeitä, joilla on rajoittamaton vaikutusaika, ei ole konsernissa.

Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan yleensä tilikauden ku-
luksi. Suuret perusparannusmenot aktivoidaan ja poistetaan vaiku-
tusaikanaan, mikäli on todennäköistä, että konsernille koituu talou-
dellista hyötyä kyseisistä menoista. 

Investointiavustukset kirjataan pienentämään investointia ja tu-
loslaskelmaan kirjattavat avustukset kirjataan liiketoiminnan mui-
hin tuottoihin.

Suunnitelman mukaiset poistot, poislukien tuotantokoneet ja 
-kalusto, on laskettu taloudellisen vaikutusajan perusteella alku-
peräisestä hankintamenosta tasapoistoina. Tuotantokoneiden ja 
-kaluston kohdalla on käytetty 1.1.2009 alkaen suoriteyksiköihin 
perustuvaa poistomenetelmää, jossa poistojen määrä perustuu tuo-
tantokoneilla ja -kalustolla aikaansaatuun tuotokseen. Suoriteyksi-
köihin perustuva menetelmä kuvaa tarkemmin, erityisesti kun ka-
pasiteetin käyttöasteet muuttuvat nopeasti, tuotantokoneiden ja 
-kaluston tosiasiallista taloudellista kulumista kuin tasapoistome-
netelmä. Suoriteyksiköihin perustuvan poistomenetelmän käyt-
töönotolla ei ollut vaikutusta vuoden 2008 vertailutietoihin. Uuden 
poistomenetelmän käyttöönotto pienensi konsernin 2009 tilikau-
den poistoja 12,4 Me. Arvioidut hyödykeryhmäkohtaiset taloudel-
liset vaikutusajat ovat seuraavat:

	 kehittämismenot		 5	vuotta	
	 aineettomat	oikeudet		 3	-	10	vuotta	
	 muut	pitkävaikutteiset	menot		 3	-	20	vuotta	
	 rakennukset	ja	rakennelmat	*)	 25	-	40	vuotta
	 ATK-laitteet		 3	-	5	vuotta	
	 muut	koneet	ja	kalusto		 5	-	25	vuotta	
	 muut	aineelliset	hyödykkeet		 5	-	10	vuotta
	 *)	jäännösarvo	25	%	hankintahinnasta

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

Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain mah-
dollisen arvonalentumisen varalta. 

Arvonalentumiset
Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä jonkin omai-
suuserän arvonalentumisesta. Jos viitteitä arvonalentumisesta on, 
arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamää-
rä. Arvonalennuksena kirjataan määrä, jolla omaisuuden tasearvo 
ylittää vastaavan omaisuuden kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
Kerrytettävissä olevaksi rahamääräksi otetaan omaisuuserän net-
tomyyntihinta tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvo perustuu 
pääsääntöisesti tulevaisuuden diskontattuihin nettokassavirtoihin, 
jotka vastaavan omaisuuden avulla on saatavissa.

Sijoituskiinteistöt
Konsernin omistamat, ulkopuolisille vuokratut kiinteistöt, jotka ei-
vät ole pääosin omassa käytössä, luokitellaan sijoituskiinteistöiksi ja 
arvostetaan taseessa hankintamenoon. Sijoituskiinteistöistä saatavat 
vuokratuotot merkitään konsernin liikevaihtoon. Sijoituskiinteis-
töjä poistetaan tasapoistoilla niiden taloudellisena vaikutusaikana, 
joka on 25 - 40 vuotta. Jäännösarvo on 25 % hankintahinnasta.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Tuotekehitys-
menot kirjataan niin, että uusien tuotteiden kehittämismenot ak-
tivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina. Suunnitelman mukaan ko. 
menot poistetaan 5 vuodessa. Muilta osin konsernin vähäiset tutki-
mus- ja kehittämismenot on kirjattu tilikauden kuluksi. 

Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintahintaan tai sitä alempaan net-
torealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmäl-
lä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodos-
tuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, 
muista välittömistä menoista sekä osuudesta valmistuksen muuttu-
vista yleismenoista ja valmistuksen kiinteistä yleismenoista. 

Vuokrasopimukset (Leasing)
Vuokrasopimukset luokitellaan sopimuksen astuessa voimaan joko 
rahoitusleasing- tai muiksi vuokrasopimuksiksi. Käyttöomaisuuden 
vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen osa omista-
miselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing-
sopimuksiksi. Ne kirjataan taseen käyttöomaisuuteen vuokrakauden 
alkaessa hyödykkeen käyvän arvon määräisinä tai sitä alhaisempaan 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon lisättynä sopimuksen solmimiseen 
välittömästi liittyvillä olennaisilla järjestelykuluilla. Käyttöomai-
suuserästä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan 
tai sitä lyhyemmän leasingsopimuksen maturiteetin kuluessa.

Rahoitusleasingvelaksi kirjataan määrä, joka vastaa hyödykkeen 
käypää arvoa tai sitä alhaisempaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa. 
Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan lyhen-
nykseen efektiivisen koron menetelmällä siten, että velka lyhenee 
vuokrasopimusperiodin kuluessa annuiteettiperiaatteella. Efektiivi-
sellä korolla laskettu rahoitusmeno kirjataan rahoituskuluksi. Vaih-
tuvakorkoisten sopimusten ja efektiivisen koron erotus jää oikaisu-
jen jälkeen vuokrakuluksi. 

Muiksi vuokrasopimuksiksi luokitellaan sellaiset aineellisten 
hyödykkeiden vuokrasopimukset, joissa vuokralleantajalle jää omis-
tamiselle ominaiset edut ja riskit sekä lisäksi merkitykseltään vähäi-
set rahoitusleasingsopimukset. Muiden vuokrasopimusten perus-
teella suoritettavat vuokrat kirjataan suoriteperusteisesti kuluksi 
tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa.

Työsuhde-etuudet/eläkkeet 
Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia järjestely-
jä, joihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, joi-
ta ne koskevat. Componentalla on usean työnantajan etuuspohjaisik-
si luokitellut eläkejärjestelyt Ruotsissa (Alecta ITP ja AMF Pension/
Avtalspension SAF-LO). Kyseisiä järjestelyjä on käsitelty maksupoh-
jaisina järjestelyinä IAS 19.30 (a) -standardin mukaisesti, koska eläke-
yhtiöt eivät ole pystyneet toimittamaan aktuaarilaskelmia.

Konsernin kotimaisten yhtiöiden henkilöstön eläketurva on jär-
jestetty lainmukaisella TyEL-vakuutuksella ulkopuolisessa eläkeva-
kuutusyhtiössä. Eläkevakuutusyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen 
perusteella konserni suurtyönantajana vastaa Suomessa eläkevakuu-
tusmaksuihin sisältyneistä työttömyys- ja työkyvyttömyysmaksuis-
ta kokonaisuudessaan ko. eläketapahtuman syntyhetkellä. 

Muut ulkomaiset tytäryhtiöt ovat hoitaneet henkilöstön eläke-
järjestelynsä paikallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Työsuhde-etuudet/Osakeperusteiset maksut
Konserni on soveltanut IFRS 2 -standardia 3.4.2007 päätettyyn 
avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustusjärjestelmään.

Ylimmälle johdolle on perustettu osakepohjainen kannustinjär-
jestelmä vuosille 2007 - 2009. Palkkiot maksetaan osittain osakkei-
na ja osittain rahana. Järjestelyssä myönnettävät etuudet arvoste-
taan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi 
tuloslaskelmaan tasaisesti oikeuden syntymisjakson aikana. Käteis-
varoina suoritettavasta osuudesta kirjataan velka ja sen käyvän ar-
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von muutos jaksotetaan vastaavasti kuluksi. Osakkeina maksettavan 
osuuden käypä arvo kirjataan kuluksi ja oman pääoman lisäykseksi. 
Järjestelyn tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa henkilöstöku-
luissa.

Toimintasegmentit
Componentalla on kolme ydinliiketoimintaan kuuluvaa raportoivaa 
segmenttiä, jotka ovat Valimot-, Konepajat- ja Turkki-divisioona. 
IFRS 8:n käyttöönotto vuonna 2009 ei ole muuttanut konsernin ra-
portoitavia toimintasegmenttejä, koska konsernin johto seuraa kan-
nattavuutta ja tekee tärkeimmät liiketoimintaa ja liiketoimintaan 
sitoutuvia varoja koskevat päätökset perustuen jo aiemmin julkais-
tuun segmenttirakenteeseen. 

Valimot-divisioonaan kuuluvat Suomen Karkkilassa, Porissa, Pie-
tarsaaressa ja Iisalmessa sekä Hollannin Weertissä ja Heerlenissä si-
jaitsevat rautavalimot sekä Hollannissa sijaitseva valumalleja valmis-
tava yksikkö. Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat 
Främmestadin konepaja sekä Wirsbon takomo, Suomessa Lempää-
lässä ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat, Turkin Orhangazissa si-
jaitseva konepaja sekä Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnot. 
Turkki-divisioonan muodostavat Orhangazissa sijaitsevat rautava-
limo sekä Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja alumiinivanteiden 
tuotantoyksikkö. Ydinliiketoimintaan kuuluvien segmenttien ul-
kopuolelle jää Muu liiketoiminta, joka sisältää palveluyhtiöt, kiin-
teistöyhtiöt, osakkuusyritykset, konsernin hallintotoiminnot sekä 
myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n Englannissa. Lii-
ketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiora-
kenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. 

Vuonna 2009 Componentan raportointirakenne muuttui, kun 
Hollannissa valumalleja valmistava yksikkö, Tegelen Pattern Shop, 
siirrettiin Muusta liiketoiminnasta Valimot-divisioonaan 1.1.2009 
alkaen ja Componenta Wirsbo AB siirrettiin Muusta liiketoimin-
nasta Konepajat-divisioonaan 31.3.2009. Kaikki divisioonakohtaiset 
vertailutiedot vuodelta 2008 on oikaistu tätä raportointirakennetta 
vastaavaksi.

Componentan liiketoimintasegmenttien välisiä tuottoja ja siir-
toja käsitellään käypään markkinahintaan. Segmentin varat ja velat 
ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jot-
ka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmentille. Rahoi-
tustuottoja ja -kuluja, veroja sekä kertaluonteisia eriä ei kohdisteta 
liiketoimintasegmenteille.

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 
Componenta muutti maantieteellisistä alueista annettavien tieto-
jen rakennetta vuonna 2009. Componentalla oli aiemmin, ns. tois-
sijainen segmenttijaottelu, johon kuului kolme maantieteellistä seg-
menttiä: Pohjoismaat, Muut Euroopan maat ja Muut maat. Uuden 
jaottelun mukaisesti Componenta seuraa maantieteellisinä alueina 
Turkkia, Suomea, Hollantia, Ruotsia ja muita maita. Uusi jaottelu 
kuvaa paremmin konsernin tuotannollisia painopistealueita. Myös 
liikevaihto markkina-alueittain eritellään aikaisempaa yksityiskoh-
taisemmin.

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan pe-
rustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen sitoumus, maksuvelvoitteen 
toteutuminen on todennäköinen ja velvoitteen määrä on luotetta-
vasti arvioitavissa. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada kor-
vaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi 
omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen saami-
nen on käytännössä varmaa.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yk-
sityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suun-
nitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. 

Tuloverot
Tuloveroihin sisältyvät konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vas-

taavat verot kunkin yhtiön kotipaikan verolainsäädännön perus-
teella. Taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat kokonaisuudes-
saan ja laskennalliset verosaamiset arvioidun todennäköisen hyödyn 
suuruisena. Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikis-
ta kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista tilinpää-
töshetkellä voimassaolevaa verokantaa käyttäen.

Laskennallinen verosaaminen verotuksessa vahvistetuista tappi-
oista tai tilikauden tappioista on kirjattu siihen määrään asti, kun on 
todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota 
vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennalliset verot 
on laskettu suomalaisten yhtiöiden osalta käyttäen 26,0 %:n vero-
kantaa, ruotsalaisten yhtiöiden osalta käyttäen 26,3 %:n verokantaa, 
turkkilaisen yhtiön osalta käyttäen 20,0 %:n verokantaa ja hollanti-
laisten yhtiöiden osalta käyttäen 25,5 %:n verokantaa. 

Laskennallinen verovelka ja -saaminen on taseessa netotettu sil-
tä osin, kun niillä on sama veronsaaja ja kun ne pystytään kohdista-
maan keskenään. 

Tuloutusperiaate
Liikevaihto sisältää tuotot tuotteiden ja palvelujen sekä raaka-ainei-
den, tarvikkeiden ja energian myynnistä oikaistuna välillisillä veroil-
la ja myynnin oikaisuerillä. Tuotot tavaroiden myynnistä tuloute-
taan sillä hetkellä, kun tuotteen omistukseen liittyvät merkittävät 
riskit ja edut siirtyvät ostajalle eikä konsernilla ole enää valvonta- 
eikä määräysvaltaa tuotteeseen. Yleensä tämä tarkoittaa sitä hetkeä, 
kun tuote on toimitettu sovittujen toimitusehtojen mukaisesti asi-
akkaalle.

Liiketoiminnan muut tuotot 
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu varsinaiseen liikevaih-
toon kuulumattomat tuotot kuten pitkäaikaisten varojen myynti-
voitot. Lisäksi liiketoiminnan muiden tuottojen ryhmässä esitetään 
ostovelkojen ja myyntisaamisten valuuttakurssierot sekä niihin liit-
tyvät suojauserät.

Rahoitusvarat- ja velat
Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan hankinnan yhteydessä luon-
teensa mukaisesti seuraaviin ryhmiin: 1) käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, 2) lainat ja muut saamiset,  
3) eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ja 4) myytävissä olevat rahoi-
tusvarat. Tilinpäätöshetkellä kaikki sijoitukset ja saamiset kuuluvat 
ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusva-
rat, lainat ja saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisältää 
johdannaisinstrumentteja, jotka on hankittu suojaamistarkoitukses-
sa, mutta joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Nämä kaupankäynti-
tarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon 
käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja. Käyvän arvon muu-
toksista johtuvat realisoituneet ja realisoitumattomat voitot tai tap-
piot kirjataan sen tilikauden rahoitustuottoihin ja -kuluihin, jonka 
aikana ne syntyvät. 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat
Lainat ja muut korolliset saamiset kirjataan hankintahetkellä käy-
pään arvoon ja arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää. Hankintamenoa laskettaessa huo-
mioidaan olennaiset transaktiokulut. 

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteisen rahan ja rahan pank-
kitileillä.

Hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset -ryhmään luokitellaan sellaiset osuu-
det ja sijoitukset, jotka eivät kuulu muihin rahoitusvarojen ryhmiin. 
Ryhmän sijoitukset ovat pitkäaikaisia ja läheisesti liiketoimintaan 
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liittyviä noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia, eikä niitä ole tar-
koitus myydä tai luovuttaa eteenpäin. Myytävissä olevat sijoitukset 
arvostetaan hankintamenoon luotettavan markkina-arvon puuttu-
essa vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla. 

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Rahoitusvaran tai rahoitusvarojen ryhmän arvosta tehdään ar-
vonalennuskirjaus tuloslaskelmaan mikäli on olemassa puolueetonta 
näyttöä siitä, että jokin tapahtuma tai tapahtumat, kuten asiakkaan 
joutuminen pitkäaikaisiin maksuvaikeuksiin, velkasaneeraukseen 
tai konkurssiin, ovat vaikuttaneet merkittävästi odotettavissa oleviin 
kassavirtoihin. Arvonalentumisen suuruus arvioidaan rahoitusvaran 
tasearvon ja diskontattujen odotettavissa olevien kassavirtojen ero-
tuksena. Myyntisaamisten arvonalentumiset voidaan myöhemmin 
peruuttaa tulosvaikutteisesti, jos asiakkaan uskotaan suoriutuvan 
velvoitteistaan. Muiden rahoitusvarojen alaskirjausten osalta edel-
lytetään sen lopullisuutta.

Rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvelat
Rahoitusveloista ne suojaamistarkoituksessa hankitut johdannaiset, 
joihin ei sovelleta suojauslaskentaa luokitellaan kuuluvaksi kaupan-
käyntitarkoituksessa pidettävät käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvelat. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ve-
lat arvostetaan käypään arvoon käyttämällä tilinpäätöspäivän mark-
kinahintoja. Käyvän arvon muutoksista johtuvat realisoituneet ja 
realisoitumattomat voitot tai tappiot kirjataan sen tilikauden rahoi-
tustuottoihin ja -kuluihin, jonka aikana ne syntyvät. 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat
Muut rahoitusvelat merkitään alkuperäisen kirjaamisen yhteydes-
sä taseeseen käypään arvoon eli vastuunmääräisinä vähentäen sii-
tä olennaiset ja kohdistettavissa olevat transaktioon liittyvät kulut. 
Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen 
koron menetelmää, jolloin velkaan liittyvät kulut jaksottuvat tu-
loslaskelmaan velan maturiteetin kuluessa. Velalle kertyvät korot 
kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti.

Vaihdettavien pääomalainojen vieraan pääoman osuus on, luo-
tettavasti määriteltävissä olevan vastaavan markkinaehtoisen koron 
puuttuessa, arvioitu diskonttaamalla tulevat kassavirrat sijoittajan 
saamalla tuotolla huomioiden tuottoa laskettaessa vaihto-oikeuden 
sekä ennenaikaisen lunastusmahdollisuuden vaikutus. Velkaosuus 
arvostetaan taseessa jaksotettuun hankintamenoon. Oman pää-
oman osuus on merkitty muihin oman pääoman rahastoihin vähen-
nettynä siihen kohdistuneilla transaktioon liittyneillä kuluilla sekä 
laskennallisilla veroilla.

Vaihdettavien pääomalainojen lainaosuuksilla vaihdettujen osak-
keiden vaihtohinnasta 2 euroa osakkeelta kirjataan osakepääomaan 
ja loput ylikurssirahastoon tai sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoihin. Taseen velka pienenee samassa suhteessa kuin vaihdetta-
vien lainaosuuksien osuus lainan jäljellä olevasta nimellismäärästä.
Kaikki rahoitusvarojen ja -velkojen muutokset huomioidaan kirjan-
pidossa selvityspäivänä.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta
Konsernin johdannaissopimukset kirjataan selvityspäivänä hankin-
tamenoon, jonka jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. Korkoter-
miinisopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnoil-
la laskettu voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten sulkemisesta. 
Korko- ja valuuttaoptiosopimusten käypä arvo arvioidaan yleisillä op-
tiohinnoittelumalleilla. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan 
arvostamalla ja diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöshetken 
markkinakoroilla. Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset ar-
vostetaan tilinpäätöspäivän valuuttatermiinihinnoilla. Sähköjohdan-
naisten käypä arvo on se laskennallinen voitto tai tappio, joka syntyisi 
sopimusten sulkemisesta tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla.

Johdannaissopimukset käsitellään joko IAS 39:n määritelmän 
mukaisen suojauslaskennan ulkopuolisina suojausinstrumentteina 
tai suojauslaskennan ehdot täyttävinä rahavirran tai ulkomaisiin ty-
täryhtiöihin tehtyjen valuuttamääräisten nettosijoitusten suojauksi-
na. Suojauslaskentaa sovellettaessa suojattava riski sekä suojaussuh-
de määritellään ja dokumentoidaan suojauslaskennan periaatteiden 
mukaisesti. Suojaussuhteen tehokkuus todennetaan ennen suojaus-
laskennan aloittamista sekä säännöllisesti sen jälkeen, vähintään nel-
jännesvuosittain. 

Rahavirran suojauslaskenta on tilinpäätöshetkellä käytössä suo-
jauduttaessa korkojen ja sähkön spot-markkinahintojen muutoksil-
ta. Rahavirran suojauksessa suojausinstrumenttien käypien arvojen 
muutosten tehokas osuus kirjataan omaan pääoman suojausinstru-
menttien rahastoon. Korkojohdannaisten arvonmuutosten kertymä 
kirjataan sen tilikauden tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja -ku-
luihin, jolloin suojattu liiketoimi toteutuu. Sähköjohdannaisten ar-
vonmuutosten kertymä kirjataan puolestaan sen tilikauden tuloslas-
kelmaan ostojen oikaisueräksi, jolloin suojattu liiketoimi toteutuu. 
Kun suojausinstrumentti erääntyy, myydään, suojaussuhde todetaan 
tehottomaksi tai suojaussuhde keskeytetään, jo aikaisemmin omaan 
pääomaan kirjattu arvonmuutosten kertymä jää omaan pääomaan 
erilliseksi eräksi ja tuloutetaan ennakoidun liiketoimen mukaisesti. 
Arvonmuutosten kertymä kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan 
mikäli ennakoidun liiketoimen toteutumista ei voida pitää enää to-
dennäköisenä. Korkoihin liittyvän suojaussuhteen tehoton osuus 
kirjataan tulosvaikutteisena rahoitustuottoihin ja -kuluihin ja säh-
kön ennakoituihin ostoihin liittyvän suojaussuhteen tehoton osuus 
kirjataan tulosvaikutteisena ostojen oikaisueräksi. 

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

Koronvaihtosopimusten ja valuuttajohdannaisten tilikauden 
aikana toteutuneet ja kertyneet korkokulut tai -tuotot kirjataan 
tuloslaskelman rahoituseriin samoin kuin IAS 39:n määritelmän 
mukaisen suojauslaskennan ulkopuolella olevien, konsernin ris-
kienhallintaan liittyvien korko- ja valuuttajohdannaisten käypien 
arvojen muutokset. Myyntisaamisten ja ostovelkojen suojaami-
seksi tehtyjen valuuttajohdannaisten valuuttakurssierot esitetään 
liiketoiminnan muissa tuotoissa ja lainoja tai muita monetaarisia 
eriä vastaan tehtyjen valuuttasuojausten valuuttakurssierot rahoi-
tustuotoissa ja -kuluissa. Sähkötermiinien toteutuneet arvonmuu-
tokset kirjataan liikevoiton yläpuolelle ostojen oikaisueriksi. Joh-
dannaisten käyvät arvot esitetään taseen lyhytaikaisissa varoissa ja 
veloissa.

Tulos per osake
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan käyttäen tilikauden 
aikana ulkona olevien osakkeiden painotettua keskimääräistä osak-
keiden määrää. Laimennetun osakekohtaisen tuloksen laskemiseen 
käytetyssä painotetussa keskimääräisessä osakkeiden määrässä ote-
taan huomioon kauden aikana ulkona olevien optioiden, ehdollis-
ten osakepalkkioiden ja tulosperusteisten osakepalkkioiden, sekä 
vaihtovelkakirjalainan laimentava vaikutus.

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

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja  
arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytän-
nön mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään tulevaisuutta kos-
kevia arvioita ja olettamuksia. 
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Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä tilin-
päätöksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja näiden soveltamises-
ta. Arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä mm. tietty-
jen omaisuuserien realisoitavuutta, myyntisaamisten alaskirjauksia, 
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden taloudellisia pitoaiko-
ja, tuloveroja, varastoarvoja, varauksia, vastuusitoumuksia sekä ar-
vonalentumistesteihin.  

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen 
hyödykkeiden käyvän arvon määrittäminen
Merkittävissä liiketoimintojen yhdistämisissä konserni on käyttänyt 
ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa aineellisten ja aineettomi-
en hyödykkeiden käypiä arvoja. Aineellisten hyödykkeiden osalta 
on tehty vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja 
arvioitu hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja muista vas-
taavista tekijöistä aiheutuva arvon vähentyminen. Aineettomien 
hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödyk-
keisiin liittyvistä rahavirroista, sillä markkinoilta ei ole ollut saatavis-
sa tietoja vastaavanlaisten hyödykkeiden kaupoista.

Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän 
tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernis-
sa käydään läpi vähintään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset 
viitteet niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden ar-
vonalentumisesta.

Standardien soveltaminen
Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistet-
tuja standardeja ja tulkintoja. Uusien standardien ja tulkintojen so-
veltamisella ei ole ollut vaikutusta tulokseen tai omaan pääomaan.

IAS 1 ”Tilinpäätöksen esittäminen”. Muutokset vaikuttivat lä-
hinnä laajan tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan 
laskelman esitystapaan. Lisäksi uudistettu standardi on muuttanut 
myös muissa standardeissa käytettävää terminologiaa, ja myös joi-
denkin tilinpäätöslaskelmien nimet ovat muuttuneet. Osakekohtai-
nen tulos -tunnusluvun laskentaperiaate on säilynyt ennallaan.

IAS 23 ”Vieraan pääoman menot”. Uudistettu standardi edellyt-
tää, että ehdot täyttävän hyödykkeen pitkäaikaisesta hankkimisesta, 
rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot 
tulee aktivoida. Konserni on aikaisemmilla tilikausilla kirjannut ky-
seiset vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana 
ne ovat syntyneet. Standardin muutoksella ei ollut olennaista vaiku-
tusta 1.1.2009 alkaneen tilikauden tulokseen eikä taseeseen.

Muutokset IAS 1:een ”Tilinpäätöksen esittäminen” ja IAS 32:een 
”Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Lunastusvelvoitteiset ra-
hoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet”. 
Standardien muutokset edellyttävät tietyt ominaisuudet täyttävi-
en, lunastusvelvoitteisten oman pääoman ehtoisten rahoitusinstru-
menttien luokittelua omaksi pääomaksi, kun ne aikaisemmin oli kä-
sitelty rahoitusvelkoina. Muutettujen standardien käyttöönotolla ei 
ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 2 (Muutos) ”Osakeperusteiset maksut”. Standardimuutok-
set koskivat oikeuden syntymisehtoja ja peruutuksia. Muutoksilla ei 
ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 7 (Muutos) ”Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitet-
tävät tiedot”. Muutokset annettiin maaliskuussa 2009 kansainvälisen 
rahoituskriisin vuoksi. Muutosten myötä otetaan käyttöön kolmita-
soinen hierarkia rahoitusinstrumenttien käypien arvojen esittämi-
sessä. Muutettu standardi edellyttää myös lisäliitetietoja käypien 
arvojen suhteellisen luotettavuuden arvioinnin helpottamiseksi. Li-
säksi standardimuutokset selkeyttävät ja laajentavat aiempia vaati-
muksia maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä. Muu-
tokset ovat lisänneet konsernin vuositilinpäätöksessä esitettävien 
liitetietojen määrää edellä mainittujen asioiden osalta. 

IFRS 8 ”Toimintasegmentit”. IFRS 8 korvasi IAS 14 Segment-
tiraportointistandardin. IFRS 8:n mukaan segmenttiraportoinnin 
tulee perustua johdon raportointiin ja siinä noudatettuihin lasken-
taperiaatteisiin. IFRS 8:n mukaan liitetietoja tulee esittää liiketoi-

mintasegmenttien lisäksi tuotteista ja palveluista, maantieteellisistä 
alueista ja pääasiallisista asiakkaista. Konsernin johto seuraa liiketoi-
minnallisten segmenttien kehitystä, ja konserni oli jo aikaisemmin 
organisoinut johtamisrakenteensa nykyisen segmenttijaottelun pe-
rusteella. IFRS 8 käyttöönotto ei muuttanut merkittävästi segmen-
teistä esitettävää informaatiota. Maantieteellisistä alueista annetta-
vat erittelyt ovat muuttuneet  yksityiskohtaisimmiksi.

IFRIC 16 ”Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suo-
jaukset”. Tulkinta selkeyttää ulkomaiseen yksikköön tehdyn netto-
sijoituksen suojauksen kirjanpitokäsittelyä konsernitilinpäätökses-
sä. Tulkinalla ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Uudet standardit, muutokset ja tulkinnat, 
jotka eivät olleet vielä voimassa vuonna 2009 
Tiettyjä uusia standardeja sekä muutoksia ja tulkintoja jo olemassa 
oleviin standardeihin on julkaistu, jotka eivät vielä ole voimassa ja 
joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni on todennut seuraa-
vat standardit ja tulkinnat merkityksellisiksi liiketoimintansa luon-
teen johdosta. 

IAS 27 (Muutos, voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tili-
kausilla), ”Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös” -standardin mu-
kaisesti transaktiot, joissa määräysvallassa ei tapahdu muutosta eikä 
näistä liiketoimista enää synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita, 
on kirjattava omaan pääomaan. Jos määräysvalta siirtyy toiselle osa-
puolelle, jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon tu-
losvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista käsittelyä sovelletaan 
jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritysijoi-
tuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen 
tappiota voidaan kohdistaa määräysvallattomille osakkeenomista-
jille silloinkin, kun ne ylittävät määräysvallattomien osakkeenomis-
tajien sijoituksen määrän. 

IFRS 3 (Muutos) ”Liiketoimintojen yhdistäminen”, joka tulee 
voimaan 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistus tuo 
useita muutoksia yrityshankintojen käsittelyyn; esimerkiksi kaik-
ki liiketoimeen liittyvät kustannukset kirjataan kuluksi, liikearvo 
voidaan laskea emoyhtiön osuutena hankitun liiketoiminnan net-
tovarallisuudesta, tai siihen voidaan sisällyttää määräysvallatomiin 
osakkeenomistajiin liittyvä liikearvo. Liiketoiminnan ostamiseen 
liittyvät maksut on kirjattava käypään arvoon hankinta-ajankohta-
na, ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan hankinnan jälkeen käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti. Standardin siirtymäsääntöjen mu-
kaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on 
ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista. Alustavan ar-
vioinnin perusteella muutokset IAS 27- ja IFRS 3 -standardeissa ei-
vät aiheuttane merkittäviä vaikutuksia konsernin tilikauden tulok-
seen ja omaan pääomaan.

Muutos IAS 39:een ”Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja ar-
vostaminen” (voimaan 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
Muutokset koskevat suojauslaskentaa. Niillä tarkennetaan IAS 39:n 
ohjeistusta suojauskohteen yksipuolisen riskin suojaamisesta sekä 
inflaatioriskin suojaamisesta, kun kyseessä on rahoitusvaroihin tai 
-velkoihin kuuluva erä. Konserni arvioi, ettei standardimuutoksella 
ole merkittävää vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin.
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Maantieteelliset alueet 2009

	 	 	 	 	 	 Muut
Me	 	 Suomi	 Ruotsi	 Hollanti	 Turkki	 maat	 	Yhteensä	

Pitkäaikaiset	varat*)	 95,5	 29,1	 34,3	 125,2	 0,8	 285,0
Tuotannolliset		
investoinnit	 5,7	 2,9	 1,6	 5,4	 0,0	 15,5

Maantieteelliset alueet 2008

	 	 	 	 	 	 Muut
Me	 	 Suomi	 Ruotsi	 Hollanti	 Turkki	 maat	 	Yhteensä	

Pitkäaikaiset	varat*)	 93,9	 26,1	 34,1	 124,4	 0,8	 279,3
Tuotannolliset		
investoinnit	 13,2	 5,7	 3,0	 22,6	 0,1	 44,6

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1. toimintasegmentit

Componentalla	on	kolme	ydinliiketoimintaan	kuuluvaa	raportoivaa	segmenttiä,	jotka	ovat	Valimot-,	Konepajat-	ja	Turkki-divisioona.	Valimot-divisionaan	kuuluvat	
Suomen	Karkkilassa,	Porissa,	Pietarsaaressa	 ja	 Iisalmessa	sekä	Hollannin	Weertissä	 ja	Heerlenissä	sijaitsevat	 rautavalimot	sekä	Hollannissa	sijaitseva	valu-
malleja	valmistava	yksikkö.	Konepajat-divisioonaan	kuuluvat	Ruotsissa	sijaitsevat	Främmestadin	konepaja	sekä	Wirsbon	takomo,	Suomessa	Lempäälässä	 ja	
Pietarsaaressa	sijaitsevat	konepajat,	Hollannissa	sijaitsevat	konepajatoiminnot	sekä	Turkin	Orhangazissa	sijaitseva	konepaja.	Turkki-divisioonan	muodostavat	
Orhangazissa	sijaitseva	rautavalimo	sekä	Manisassa	sijaitsevat	alumiinivalimo	 ja	alumiinivanteiden	tuotantoyksikkö.	Ydinliiketoimintaan	kuuluvien	segmenttien	
ulkopuolelle	jää	Muu	liiketoiminta,	joka	sisältää	palveluyhtiöt,	kiinteistöyhtiöt,	konsernin	hallintotoiminnot,	Componenta	UK	Ltd:n	myynti-	ja	logistiikkayhtiön	sekä	
osakkuusyhtiö	Kumsan	A.S.:n.	Componenta	käsittelee	liiketoimintasegmenttien	ja	niiden	ulkopuolelle	jäävien	toimintojen	välisiä	tuottoja	ja	siirtoja	käypään	mark-
kinahintaan.		

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

Liiketoimintasegmentti 2009

	 	 	 	 	 	 	 	 Muut		 Eliminoinnit

Me	 	 	 	 	 Valimot	 Konepajat	 Turkki	 toiminnot	 ja	kertaerät	 Konserni

Ulkoinen	liikevaihto	 	 	 	 93,4	 91,9	 90,6	 23,7	 	 299,6
Sisäinen	liikevaihto	 	 	 	 31,5	 0,4	 23,4	 26,1	 -81,4	 0,0
Liikevaihto	yhteensä	 	 	 	 124,9	 92,3	 114,0	 49,8	 -81,4	 299,6
Osuus	osakkuusyritysten	tuloksesta	 	 	 	 	 	 	 0,2	 	 0,2
Segmentin	liikevoitto	 	 	 	 -11,9	 -11,3	 2,4	 4,7	 0,7	 -15,4
Kohdistamattomat	erät	 	 	 	 	 	 	 	 	 -12,0
Tilikauden	tulos	 	 	 	 	 	 	 	 	 -27,4

Segmentin	varat	 	 	 	 112,1	 69,8	 173,6	 50,0	 -48,0	 357,5
Osuudet	osakkuusyrityksissä	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,1
Kohdistamattomat	varat	 	 	 	 	 	 	 	 	 29,8
Varat	yhteensä	 	 	 	 	 	 	 	 	 388,4

Segmentin	velat	 	 	 	 23,7	 18,1	 19,9	 18,8	 -15,2	 65,4
Kohdistamattomat	velat	 	 	 	 	 	 	 	 	 255,2
Velat	yhteensä	 	 	 	 	 	 	 	 	 320,6

Tuotannolliset	investoinnit	 	 	 	 5,0	 3,3	 5,3	 1,9	 	 15,5
Poistot	 	 	 	 -4,0	 -2,6	 -3,5	 -2,4	 	 -12,4

Liiketoimintasegmentti 2008

	 	 	 	 	 	 	 	 Muut		 Eliminoinnit

Me	 	 	 	 	 Valimot	 Konepajat	 Turkki	 toiminnot	 ja	kertaerät	 Konserni

Ulkoinen	liikevaihto	 	 	 	 199,6	 240,9	 185,0	 55,9	 	 681,4
Sisäinen	liikevaihto	 	 	 	 94,4	 2,4	 57,7	 19,7	 -174,2	 0,0
Liikevaihto	yhteensä	 	 	 	 294,0	 243,3	 242,7	 75,7	 -174,2	 681,4
Osuus	osakkuusyritysten	tuloksesta	 	 	 	 	 	 	 0,2	 	 0,2
Segmentin	liikevoitto	 	 	 	 23,2	 4,3	 19,9	 -0,3	 0,2	 47,3
Kohdistamattomat	erät	 	 	 	 	 	 	 	 	 -33,4
Tilikauden	tulos	 	 	 	 	 	 	 	 	 13,9
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Segmentin	varat	 	 	 	 139,2	 90,6	 175,7	 48,4	 -29,5	 424,5
Osuudet	osakkuusyrityksissä	 	 	 	 	 	 	 	 	 0,9
Kohdistamattomat	varat	 	 	 	 	 	 	 	 	 23,0
Varat	yhteensä	 	 	 	 	 	 	 	 	 448,3

Segmentin	velat	 	 	 	 37,9	 33,1	 26,0	 21,2	 -17,2	 101,0
Kohdistamattomat	velat	 	 	 	 	 	 	 	 	 276,3
Velat	yhteensä	 	 	 	 	 	 	 	 	 377,2

Tuotannolliset	Investoinnit	 	 	 	 11,4	 13,1	 17,0	 3,1	 	 44,6
Poistot	 	 	 	 -7,7	 -5,7	 8,6	 -1,8	 	 -23,9

tilinpÄÄtÖKsen liitetiedot luvut ovat miljoonissa euroissa, ellei toisin mainita.

*)	Eivät	sisällä	pitkäaikaisia	laskennallisia	verosaamisia,	sijoituksia	ja	muita	saamisia.
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Ulkoinen liikevaihto markkina-alueittain

Me	 	 2009	 2008

Saksa	 58,6	 100,7
Suomi	 51,8	 102,4
Turkki	 49,4	 80,5
Ruotsi	 39,8	 104,8
Iso-Britannia	 31,2	 80,7
Benelux-maat	 19,2	 72,4
Muu	Eurooppa	 37,8	 105,2
Muut	Maat	 11,7	 34,7
Ulkoinen	liikevaihto	yhteensä	 299,6	 681,4

2. hanKitut liiKetoiminnot

Vuonna 2008
Joulukuussa	2006	Componenta	osti	68,6	%	turkkilaisen	listatun	rauta-	ja	alu-
miinivalukomponentteja	 valmistavan	 Döktas	 Dökümcülük	 Sanayi	 ve	 Ticaret	
A.S:n	osake-	ja	äänivallasta.	Kokonaishankintameno	68,6	%:n	osuudesta	oli	
113,3	Me	 ja	 liikearvoksi	muodostui	30,1	Me.	Vuonna	2007	ostettiin	24,0	%	
lisää	Componenta	Dökümcülük	Sanayi	ve	Ticaret	A.S:n	(aikaisemmin	Döktas)	
osakekannasta	hankintamenon	ollessa	37,8	Me	ja	hankinnasta	syntyi	liikear-
voa	7,8	Me.	Tämän	seurauksena	Componenta	omisti	vuoden	2007	lopussa	
92,6	%	yhtiön	 	osakkeista.	Vuoden	2008	aikana	Componenta	Dökümcülük	
Sanayi	 ve	Ticaret	A.S:n	osakekannasta	ostettiin	 0,97	%	 ja	 tämän	 seurauk-
sena	Componenta	omistaa	vuoden	2008	 lopussa	93,57	%	osakekannasta.	
Hankintameno	0,97	%	osuudesta	oli	1,3	Me	ja	hankinnasta	syntynyt	liikearvo	
oli	0,0	Me.

Vuonna 2009
Vuoden	2009	aikana	Componenta	ei	hankkinut	liiketoimintoja.

3. myydyt liiKetoiminnot

Vuosien	2008	ja	2009	aikana	Componenta	ei	myynyt	liiketoimintoja.

4. liiKetoiminnan muut tuotot

	 	 2009	 2008

Vuokratuotot		 0,7	 0,7
Pysyvien	vastaavien	myyntivoitot	 0,0	 0,1
Myyntivoitot	myytävissä	olevista	sijoituksista	 0,0	 0,0
Myyntisaamisten,	ostovelkojen	ja	
suojausten	valuuttakurssierot	 0,8	 6,6
Liiketoiminnan	muut	tuotot	 0,8	 1,0
Liiketoiminnan	muut	tuotot	yhteensä	 2,4	 8,3

Vuokratuotot	sijoituskiinteistöistä,	
jotka	sisältyvät	liikevaihtoon	 0,1	 0,1

 5. liiKetoiminnan Kulut

	 	 2009	 2008

Valmiiden	ja	keskeneräisten	
tuotteiden	varaston	muutos	 -21,1	 0,5
Valmistus	omaan	käyttöön	 0,7	 0,7
Aineet,	tarvikkeet	ja	tavarat	 -92,9	 -257,3
Ulkopuoliset	palvelut	 -20,6	 -66,8
Työsuhde-etuuksista	aiheutuvat	kulut	 -95,9	 -146,3
Vuokrat	 -4,5	 -4,7
Sijoituskiinteistöjen	hoitokulut	 -0,1	 -0,1
Kunnossapito	 -9,1	 -29,0
Rahdit	 -5,7	 -14,3
Liiketoiminnan	muut	kulut	 -56,1	 -101,7
Liiketoiminnan	kulut	yhteensä	 -305,2	 -618,9

Tilintarkastuspalkkiot	 -0,4	 -0,5
Muut	palkkiot	 -0,1	 -0,1
Tilintarkastajille	maksetut	palkkiot	yhteensä	 -0,5	 -0,6

 6. tyÖsuhde-etuuKsista aiheutuVat Kulut

	 	 2009	 2008

Henkilöstökulut
	 Palkat	ja	palkkiot	 -75,6	 -116,6
	 Eläkekulut,	maksupohjaiset	järjestelyt	 -10,5	 -15,6
	 Muut	henkilöstökulut	 -9,8	 -14,1
	 	 -95,9	 -146,3
	 	
Henkilöstömäärä	segmenteittäin	tilikauden	
aikana	keskimäärin	ilman	vuokratyövoimaa	 	 	
	 Valimot	 1	389	 1	466
	 Konepajat	 587	 777
	 Turkki	 1	541	 1	970
	 Muut	toiminnot	 166	 182
	 	 3	684	 4	395

Henkilöstökulut	sisältävät	osakepohjaiseen	kannustinjärjestelmään	liittyviä	
palkkioita	-0,0	Me	(-0,1	Me).

 7. tutKimus- ja Kehitysmenot

	 	 2009	 2008

Tuloslaskelmaan	sisältyy	kuluksi	kirjattuja	
tutkimus-	ja	kehitysmenoja		 -1,9	 -2,6

 8. poistot ja arVonalentumiset

	 	 2009	 2008

Poistot
	 Aineelliset	hyödykkeet
	 Rakennukset	ja	rakennelmat	 -2,5	 -2,5
	 Sijoituskiinteistöt	 0,0	 0,0
	 Koneet	ja	kalusto	 -7,6	 -19,7
	 Muut	aineelliset	hyödykkeet	 -0,6	 -0,7
	 	 -10,8	 -23,0

Aineettomat	hyödykkeet
	 Aineettomat	oikeudet	 -0,1	 -0,1
	 Muut	aineettomat	hyödykkeet	 -1,6	 -0,8
	 	 -1,7	 -0,9

Arvonalentumiset	koneista	ja	kalustosta	 0,0	 -
Poistot	ja	arvonalentumiset	yhteensä	 -12,5	 -23,9

 9. rahoitustuotot ja -Kulut

	 	 2009	 2008

Osinkotuotot	myytävissä	olevista	sijoituksista	 0,0	 0,0
Lainojen	ja	muiden	saamisten	korkotuotot	 0,9	 0,9
Jaksotettuun	hankintamenoon	kirjattavien	
rahoitusvarojen	ja	-velkojen	valuuttakurssivoitot	 2,3	 4,6
Muut	rahoitustuotot	 6,7	 7,1

Kaupankäyntitarkoituksessa	pidettävien	
rahoitusvarojen	ja	-velkojen	käyvän	arvon	muutos	 -2,0	 1,0
Ulkomaisiin	yksikköihin	tehtyjen	nettosijoitusten
suojauslaskennan	tehoton	osuus	 -	 0,2
	 -	omasta	pääomasta	tuloutetut	käyvät	arvot	 -	 -
Rahavirran	suojauslaskennan	tehoton	osuus	 -	 -

Jaksotettuun	hankintamenoon	kirjattavien	
rahoitusvelkojen	efektiiviset	korkokulut	 -18,7	 -18,6
Jaksotettuun	hankintamenoon	kirjattavien	
rahoitusvarojen	ja	-velkojen	valuuttakurssitappiot	 -2,6	 -10,5
Muut	palkkiokulut	jaksotettuun	hankintamenoon
arvostettavista	rahoitusveloista	 -0,9	 -0,3
Muut	rahoituskulut	 -7,5	 -13,1
Rahoitustuotot	ja	-kulut	yhteensä	 -21,8	 -28,7

Liiketoiminnan	muut	tuotot	sisältävät	valuuttamääräisistä	myynneistä	ja	ostois-
ta	aiheutuvia	valuuttakurssivoittoja	ja	-tappioita	yhteensä	1,0	Me	(7,1	Me)	sekä	
näihin	eriin	suojaamistarkoituksessa	kohdistettujen	valuuttajohdannaisten	va-
luuttakurssieroja	-0,2	Me	(-0,5	Me).

Koronvaihtosopimusten	korkotuotot	on	siirretty	hyvittämään	korkokuluja.	Vuo-
sina	2008	ja	2009	konserni	ei	ole	saanut	rahoitusvaroista	merkittäviä	palkkio-
tuottoja.
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 10. tuloVerot

	 	 2009	 2008

Tuloverot	 	 	
	 Välittömät	verot	tilikaudelta	 0,1	 -4,7
	 Laskennalliset	verot	(kts.	kohta	19)	 8,4	 0,0
	 	 8,5	 -4,6

Tuloslaskelman	verokulun	 ja	konsernin	kotimaan	verokannalla	 (26%	vuosina	
2009	ja	2008)	laskettujen	verojen	välinen	täsmäytyslaskelma

	 	 2009	 2008

Tulos	ennen	veroja	 -37,2	 18,6

Verot	laskettuna	kotimaan	verokannalla	 9,7	 -4,8
Ulkomaisten	tytäryritysten	poikkeavat	verokannat	 -0,2	 0,6
Verovapaat	tulot	 0,0	 -
Vähennyskelvottomat	kulut	 -1,0	 -0,4
	 	 8,5	 -4,6

 11. osaKeKohtainen tulos

Laimentamaton	 osakekohtainen	 tulos	 lasketaan	 jakamalla	 emoyhtiön	 osak-
keenomistajille	kuuluva	tilikauden	voitto	tilikauden	aikana	ulkona	olevien	osak-
keiden	lukumäärän	painotetulla	keskiarvolla.

Tulos/osake,	laimentamaton	 2009	 2008

Osoittaja:	Emoyhtiön	osakkeenomistajille	
kuuluva	tilikauden	voitto,	1	000	e	 -28	349	 13	517
Nimittäjä:	Osakkeiden	lukumäärän	painotettu	
keskiarvo	tilikauden	aikana,	1	000	kpl	 12	312	 10	944
Tulos	per	osake,	laimentamaton,	e	 -2,30	 1,24

Laimennusvaikutuksella	 oikaistua	 osakekohtaista	 tulosta	 laskettaessa	 osak-
keiden	 lukumäärän	 painotetussa	 keskiarvossa	 otetaan	 huomioon	 kaikkien	
laimentavien	 potentiaalisten	 osakkeiden	 osakkeiksi	 muuttamisesta	 johtuva	
laimentava	vaikutus.

Vuoden	 2008	 ja	 2009	 laimennettuun	 tulokseen	 vaikuttavat	 vaihdettavien	
pääomalainojen	 (liitetietojen	 kohta	 28)	 osakkeiksi	 vaihtamatta	 olevat	 laina-
osuudet	 sekä	 työntekijöille	 suunnattu	 osakepalkkiojärjestelmä	 (liitetietojen	
kohta	25).

Vaihdettavien	pääomalainojen	vaihtamattomat	lainaosuudet	on	laimennus-
vaikutusta	laskettaessa	muutettu	osakkeiksi,	ja	kauden	tulosta	kasvatettu	ve-
rovaikutuksella	oikaistulla	korkokululla.	

Tulos/osake,	laimennettu	 2009	 2008

Emoyhtiön	osakkeenomistajille
	kuuluva	tilikauden	voitto,	1	000	e	 -28	349	 13	517
Vaihdettavien	pääomalainojen	korko	
verojen	jälkeen,		1	000	e	 1	086	 1	282

Osoittaja:	Tilikauden	tulos	
laimennusvaikutuksella	oikaistun	osake-	
kohtaisen	tuloksen	laskemiseksi,	1	000	e	 -27	263	 14	799

Osakkeiden	osakeantioikaistu	
keskimääräinen	lukumäärä,	1	000	kpl	 12	312	 10	944
Osakepalkkiojärjestelmän	perusteella	
merkittävissä	olevat	osakkeet,	1	000	kpl		 87	 69
Vaihdettavien	pääomalainojen	
muunto	osakkeiksi,	1000	kpl	 2	423	 3	165
Nimittäjä:	Osakkeiden	lukumäärän	
painotettu	keskiarvo	laimennusvaikutuksella	
oikaistun	osakekohtaisen	tuloksen
	laskemiseksi,	1	000	kpl	 14	822	 14	179
Tulos	per	osake,	laimennettu,	e	 -1,84	 1,04

TASEEN LIITETIEDOT

 12. aineelliset hyÖdyKKeet

	 	 2009	 2008

Maa-	ja	vesialueet
	 Hankintameno	1.1.	 23,6	 27,7
	 Muuntoerot	 -0,1	 -4,1
	 Lisäykset		 0,0	 0,0
	 Vähennykset	 -0,1	 -
	 Tasearvo	31.12.	 23,5	 23,6

Rakennukset	ja	rakennelmat
	 Hankintameno	1.1.	 108,6	 108,5
	 Lisäykset		 0,2	 5,8
	 Vähennykset	 -0,8	 -
	 Siirrot	erien	välillä		 0,2	 1,4
	 Muuntoerot	 0,3	 -7,1
	 Hankintameno	31.12.	 108,4	 108,6
	 Kertyneet	poistot	1.1.	 -38,7	 -40,3
	 Vähennysten	ja	siirtojen	kertyneet	poistot	 0,9	 -
	 Muuntoerot	 0,0	 4,1
	 Tilikauden	poistot	 -2,5	 -2,5
	 Kertyneet	poistot	31.12.	 -40,3	 -38,7
	 Tasearvo	31.12.	 68,0	 69,8

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

Koneet	ja	kalusto
	 Hankintameno	1.1.	 378,3	 397,2
	 Lisäykset		 5,8	 22,4
	 Vähennykset	 -32,9	 -1,5
	 Siirrot	erien	välillä		 7,1	 0,0
	 Muuntoerot	 -0,2	 -40,0
	 Hankintameno	31.12.	 358,1	 378,3
	 Kertyneet	poistot	1.1.	 -256,7	 -268,1
	 Lisäysten	kertyneet	poistot	 0,0	 0,0
	 Vähennysten	ja	siirtojen	kertyneet	poistot	 32,5	 1,2
	 Muuntoerot	 -1,5	 26,4
	 Tilikauden	poistot	 -6,7	 -18,2
	 Kertyneet	poistot	31.12.	 -232,4	 -256,7
	 Tasearvo	31.12.	 125,7	 119,6

Koneet	ja	kalusto,	rahoitusleasing
	 Hankintameno	1.1.	 17,1	 13,8
	 Lisäykset		 4,3	 4,2
	 Vähennykset	 0,0	 0,0
	 Siirrot	erien	välillä		 0,0	 0,0
	 Muuntoerot	 0,5	 -0,9
	 Hankintameno	31.12.	 21,8	 17,1
	 Kertyneet	poistot	1.1.	 -4,8	 -3,6
	 Vähennysten	kertyneet	poistot	 0,0	 0,0
	 Muuntoerot	 -0,1	 0,3
	 Tilikauden	poistot	 -0,9	 -1,5
	 Kertyneet	poistot	31.12.	 -5,8	 -4,8
	 Tasearvo	31.12.	 16,0	 12,3

Muut	aineelliset	hyödykkeet
	 Hankintameno	1.1.	 16,9	 14,7
	 Lisäykset		 0,3	 3,5
	 Vähennykset	 -4,8	 -0,2
	 Siirrot	erien	välillä		 0,0	 0,0
	 Muuntoerot	 -0,2	 -1,2
	 Hankintameno	31.12.	 12,2	 16,9
	 Kertyneet	poistot	1.1.	 -11,0	 -11,3
	 Vähennysten	ja	siirtojen	kertyneet	poistot	 4,7	 0,2
	 Muuntoerot	 0,0	 0,9
	 Tilikauden	poistot	 -0,6	 -0,7
	 Kertyneet	poistot	31.12.	 -6,8	 -11,0
	 Tasearvo	31.12.	 5,5	 5,8
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	 	 2009	 2008

Ennakkomaksut	ja	keskeneräiset	hankinnat
	 Hankintameno	1.1.	 8,9	 6,3
	 Muuntoerot	 0,0	 -1,0
	 Lisäykset		 3,7	 5,4
	 Vähennykset	 0,0	 -0,1
	 Siirrot	erien	välillä		 -7,3	 -1,6
	 Tasearvo	31.12.	 5,3	 8,9

Aineelliset	hyödykkeet	yhteensä	 244,2	 240,2

 13. liiKearVo

	 	 2009	 2008

Hankintameno	1.1.	 34,0	 43,1
Lisäykset	 -	 0,0
Vähennykset	 -	 -1,4
Muuntoero	 -0,2	 -7,7
Hankintameno	31.12.	 33,8	 34,0
Kertyneet	poistot	1.1.	 -2,3	 -2,3
Kertyneet	poistot	31.12.	 -2,3	 -2,3
Tasearvo	31.12.	 31,5	 31,7

Liikearvon	 vähennys	 1,4	 Me	 vuonna	 2008	 liittyy	 Componenta	 Dökümcülük	
Sanayi	ve	Ticaret	A.S	yhtiön	 (aikaisemmin	Döktas)	hankinnasta	vuonna	2006	
syntyneeseen	 liikearvoon.	Vuonna	2008	Componenta	sai	myyjänä	toimineelta	
Koc	Groupilta	kauppahinnan	palautusta	1,4	Me,	mikä	kirjattiin	liikearvon	vähen-
nykseksi.	Vuonna	2009	ei	tapahtunut	liikearvon	lisäyksiä	eikä	vähennyksiä.

Liikearvon kohdistus ja arvonalentumistestaus
Liikearvo	 on	 kohdistettu	 rahavirtaa	 tuottaville	 yksiköille.	 Pääosa	 liikearvosta	
kohdistuu	Turkki-segmenttiin	(ks	liitetieto	2).	Turkki-segmenttiin	liittyvä	liikearvo	
vuoden	2009	lopussa	oli	30,0	Me	(30,3	Me).	

Turkki-segmentin	 käyttöarvo	 määritellään	 nykyarvomenetelmällä.	 Laskel-
missa	on	käytetty	5	vuoden	diskontattuja	kassavirtaennusteita	perustuen	joh-
don	hyväksymiin	strategisiin	suunnitelmiin.	Segmentin	arvioitu	rahavirta	perus-
tuu	kiinteistöjen,	tehtaiden	ja	koneiden	käyttöön	niiden	nykyisessä	kunnossa	
ilman	mahdollisia	tulevaisuuden	yritysostoja.	Rahavirrat,	jotka	ulottuvat	viiden	
vuoden	yli,	on	laskettu	ns.	loppuarvomenetelmää	käyttäen.	Loppuarvon	mää-
rittelyssä	käytetään	vakaata	liikevoiton	1	%:n	vuotuista	kasvua.	

Diskonttauskorkona	 käytetään	 Componentan	 määrittelemää	 painotettua	
keskimääräistä	pääomakustannusta	ennen	veroja.	Sen	osatekijät	ovat	riskitön	
korko,	markkinariskipreemio,	teollisuusalakohtainen	beta,	lainakustannus	sekä	
oman	 ja	 vieraan	 pääoman	 tavoitteellinen	 suhde.	Componenta	 on	 käyttänyt	
laskelmissaan	Turkki-segmentin	osalta	11,5	%:n	painotettua	keskimääräistä	
pääomakustannusta.

Arvonalentumistestausten	perusteella	vuosina	2008	ja	2009	ei	ole	ollut	tar-
vetta	arvonalentumiskirjauksiin.	

Herkkyysanalyysi:	
Turkki-segmentille	on	tehty	herkkyysanalyysi	käyttämällä	erilaisia	skenaarioita.	
Nämä	skenaariot	toteutettiin	muuttamalla	arvonmäärityksen	perusolettamuk-
sia	seuraavasti:	
	 -	alentamalla	kannattavuutta	(EBITDA)	1	-	10	%	
	 -	nostamalla	painotettua	keskimääräistä	pääomakustannusta	1	-	15	%	

Johdon	näkemys	on,	ettei	edellä	mainittujen	teoreettisten	skenaarioiden	pe-
rusoletusten	muutoksia	tulisi	tulkita	osoituksena	niiden	toteutumisen	todennä-
köisyydestä.	Kuitenkaan	mikään	edellä	mainituista	skenaarioista	ei	olisi	johta-
nut	liikearvon	arvonalentamisen	tarpeeseen.	

 14. aineettomat hyÖdyKKeet

	 	 2009	 2008

Kehittämismenot
	 Hankintameno	1.1.	 -	 -
	 Lisäykset	 0,0	 -
	 Hankintameno	31.12.	 0,0	 -
	 Kertyneet	poistot	1.1.	 -	 -
	 Vähennysten	kertyneet	poistot	 -	 -
	 Tilikauden	poistot	 0,0	 -
	 Kertyneet	poistot	31.12.	 0,0	 -
	 Tasearvo	31.12.	 0,0	 -

	 	 2009	 2008

Aineettomat	oikeudet
	 Hankintameno	1.1.	 1,1	 1,1
	 Lisäykset		 0,3	 0,2
	 Vähennykset	 0,0	 -0,1
	 Muuntoerot	 0,0	 -0,1
	 Hankintameno	31.12.	 1,3	 1,1
	 Kertyneet	poistot	1.1.	 -0,8	 -1,0
	 Lisäysten	kertyneet	poistot	 0,0	 0,0
	 Vähennysten	ja	siirtojen	kertyneet	poistot	 -0,0	 -0,0
	 Muuntoerot	 0,0	 0,2
	 Tilikauden	poistot	 -0,1	 -0,1
	 Kertyneet	poistot	31.12.	 -0,9	 -0,8
	 Tasearvo	31.12.	 0,5	 0,3

Muut	aineettomat	hyödykkeet
	 Hankintameno	1.1.	 11,2	 7,9
	 Lisäykset		 2,9	 2,8
	 Vähennykset	 -1,5	 -0,0
	 Siirrot	erien	välillä		 0,2	 0,5
	 Hankintameno	31.12.	 12,8	 11,2
	 Kertyneet	poistot	1.1.	 -7,0	 -6,2
	 Vähennysten	ja	siirtojen	kertyneet	poistot	 1,5	 0,0
	 Tilikauden	poistot	 -1,6	 -0,8
	 Kertyneet	poistot	31.12.	 -7,1	 -7,0
	 Tasearvo	31.12.	 5,7	 4,2

Ennakkomaksut	aineettomista	hyödykkeistä
	 Hankintameno	1.1.	 0,2	 0,5
	 Lisäykset	 0,3	 0,2
	 Siirrot	erien	välillä	 -0,2	 -0,5
	 Tasearvo	31.12.	 0,2	 0,2

Aineettomat	hyödykkeet	yhteensä	 6,4	 4,6

 15. sijoitusKiinteistÖt

	 	 2009	 2008

Hankintameno	1.1.	 2,3	 2,2
Lisäykset		 0,0	 0,0
Hankintameno	31.12.	 2,2	 2,3
Kertyneet	poistot	1.1.	 -0,4	 -0,3
Tilikauden	poistot	 0,0	 -0,0
Kertyneet	poistot	31.12.	 -0,5	 -0,4
Tasearvo	31.12.	 1,8	 1,8

Sijoituskiinteistöjen	käyvät	arvot	eivät	olennaisesti	poikkea	tasearvoista.

 16. osuudet osaKKuusyrityKsissÄ

	 	 2009	 2008

Tasearvo	1.1.	 0,9	 0,9
Vähennykset	 0,0	 -0,1
Osuus	kauden	tuloksesta	 0,2	 0,2
Muuntoerot	 0,0	 -0,1
Tasearvo	31.12.	 1,1	 0,9

Osakkuusyritykset	31.12.2009

	 	 	 	 		 Liike-	 Voitto/	 Konsernin
	 	 	 Varat,	 Velat,	 vaihto,		 tappio,	 omistus-
	 	 	 Me	 Me	 Me	 Me	 osuus	%

Kumsan	A.S.,	Turkki	 4,6	 1,0	 5,0	 0,9	 25,1
Kiinteistö	Oy	Niliharju,	Helsinki	 	 	 	 	 25,0

Osakkuusyritykset	31.12.2008

	 	 	 	 		 Liike-	 Voitto/	 Konsernin
	 	 	 Varat,	 Velat,	 vaihto,		 tappio,	 omistus-
	 	 	 Me	 Me	 Me	 Me	 osuus	%

Kumsan	A.S.,	Turkki	 4,4	 1,1	 5,2	 1,0	 25,1
Kiinteistö	Oy	Niliharju,	Helsinki	 	 	 	 	 25,0

Osakkuusyritysosakkeisiin	ei	sisälly	liikearvoa.	Osakkuusyrityksissä	ei	ole	pörs-
sinoteerattuja	yrityksiä.
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 17. muut rahoitusVarat

	 	 2009	 2008

Myytävissä	olevat	sijoitukset
	 Hankintameno	1.1.	 0,4	 0,3
	 Lisäykset		 0,1	 0,1
	 Vähennykset	 -	 -0,0
	 Tasearvo	31.12.	 0,4	 0,4

Myytävissä	olevat	sijoitukset	sisältävät	noteeraamattomia	osakkeita.	Koska	no-
teeraamattomien	osakkeiden	käypää	arvoa	ei	voida	luotettavasti	määrittää,	on	
nämä	osakkeet	kirjattu	hankintamenoon	vähennettynä	mahdollisilla	arvonalen-
tumisilla.	Myytävissä	olevista	sijoituksista	ei	ole	tilikaudella	kirjattu	myyntivoittoja	
tai	-tappioita.

 18. pitKÄaiKaiset saamiset

	 	 2009	 2008

Osakkuusyrityksiltä
	 Lainasaamiset		 0,1	 0,1

Muut	pitkäaikaiset	saamiset
	 Lainasaamiset		 4,2	 3,7
	 Muut	saamiset	 0,7	 0,7
	 	 4,8	 4,3

Pitkäaikaiset	saamiset	yhteensä	 4,9	 4,4

Muista	 pitkäaikaisista	 lainasaamisista	 0,3	 Me	 (0,2	 Me)	 (nimellisvaluutta	 SEK)	
erääntyy	saatavaksi	vuonna	2012,	3,9	Me	(3,4	Me)	(nimellisvaluutta	SEK)	vuon-
na	2015	ja	0,0	Me	(0,0	Me)	(nimellisvaluutta	EUR)	erääntyy	saatavaksi	vuonna	
2017.	 Konsernin	 lainasaamiset	 liittyvät	 pääosin	 yritysjärjestelyihin	 sekä	 inves-
tointeihin.

 19. lasKennalliset Verosaamiset ja -Velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2009 aikana
	 	 	 	 Kirjattu	tulos-	 Kirjattu	omaan
	 	 	 1.1.2009	 laskelmaan	 	pääomaan	 Muuntoero	 31.12.2009

Laskennalliset	verosaamiset

	 Konsernin	sisäisistä	käyttöomaisuuden	myyntivoitoista	 	 1,8	 -0,4	 	 	 1,5
	 Vaihto-omaisuuden	sisäinen	kate	 	 0,3	 -0,1	 	 0,0	 0,1
	 Varaukset	 	 0,1	 0,0	 	 	 0,1
	 Vahvistetut	tappiot	 	 11,6	 9,7	 	 0,2	 21,5
	 Kiinteistöjen	arvostaminen	käypään	arvoon	 	 0,9	 	 	 	 0,9
	 Muut	erät	 	 3,1	 2,9	 -0,4	 0,0	 5,6
	 Yhteensä	 	 17,7	 12,1	 -0,4	 0,1	 29,6
	 Netotus	laskennallisten	verovelkojen	kanssa	 	 -7,1	 	 	 	 -12,9
	 Yhteensä	 	 10,6	 	 	 	 16,6

Suomen,	Ruotsin	ja	Hollannin	yhtiöiden	tappioista	kirjatut	verosaamiset	perustuvat	ko.	maiden	yhtiöiden	ennakoituihin	verotettaviin	tuloihin.
Ko.	verosaamiset	ennakoidaan	hyödynnettävän	2-6	vuodessa.	

Laskennalliset	verovelat

	 Aineellisten	hyödykkeiden	arvostaminen	käypään
	 arvoon	liiketoimintojen	yhdistämisessä	 	 4,9	 -0,3	 	 0,0	 4,6
	 Kertyneet	poistoerot	 	 0,1	 0,0	 	 	 0,1
	 Sijoituskiinteistöjen	arvostaminen	käypään	arvoon	 	 0,1	 	 	 	 0,1
	 Muiden	kiinteistöjen	arvostaminen	käypään	arvoon	 	 4,8	 0,0	 0,0	 0,0	 4,8
	 Muut	erät	 	 5,6	 4,0	 -0,2	 0,0	 9,4
	 Yhteensä	 	 15,5	 3,7	 -0,2	 0,0	 19,0
	 Netotus	laskennallisten	verosaamisten	kanssa	 	 -7,1	 	 	 	 -12,9
	 Yhteensä	 	 8,5	 	 	 	 6,1

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2008 aikana
	 	 	 	 Kirjattu	tulos-	 Kirjattu	omaan
	 	 	 1.1.2008	 laskelmaan	 	pääomaan	 Muuntoero	 31.12.2008

Laskennalliset	verosaamiset

	 Konsernin	sisäisistä	käyttöomaisuuden	myyntivoitoista	 	 2,2	 -0,4	 	 	 1,8
	 Vaihto-omaisuuden	sisäinen	kate	 	 0,2	 0,1	 	 	 0,3
	 Varaukset	 	 0,1	 -0,1	 	 	 0,1
	 Vahvistetut	tappiot	 	 12,1	 -0,4	 	 -0,1	 11,6
	 Kiinteistöjen	arvostaminen	käypään	arvoon	 	 0,9	 	 	 	 0,9
	 Muut	erät	 	 0,6	 1,8	 0,9	 -0,1	 3,1
	 Yhteensä	 	 16,1	 1,0	 0,9	 -0,3	 17,7
	 Netotus	laskennallisten	verovelkojen	kanssa	 	 -6,6	 	 	 	 -7,1
	 Yhteensä	 	 9,4	 	 	 	 10,6

Laskennalliset	verovelat

	 Aineellisten	hyödykkeiden	arvostaminen	käypään
	 arvoon	liiketoimintojen	yhdistämisessä	 	 6,5	 -0,3	 	 -1,3	 4,9
	 Kertyneet	poistoerot	 	 0,3	 -0,2	 	 	 0,1
	 Sijoituskiinteistöjen	arvostaminen	käypään	arvoon	 	 0,1	 	 	 	 0,1
	 Muiden	kiinteistöjen	arvostaminen	käypään	arvoon	 	 4,8	 0,0	 0,0	 0,0	 4,8
	 Muut	erät	 	 4,5	 1,5	 0,2	 -0,5	 5,6
	 Yhteensä	 	 16,1	 1,0	 0,2	 -1,8	 15,6
	 Netotus	laskennallisten	verosaamisten	kanssa	 	 -6,6	 	 	 	 -7,1
	 Yhteensä	 	 9,4	 	 	 	 8,5

Ulkomaisten	 tytäryhtiöiden	 jakamattomista	voittovaroista	ei	ole	kirjattu	 laskennallista	verovelkaa,	sillä	voittovarojen	mahdolliseen	 jakamiseen	ei	 liity	olennaista	
veroseuraamusta.



49COMPONENTA OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

 20. Vaihto-omaisuus

	 	 2009	 2008

Aineet	ja	tarvikkeet	 14,8	 37,2
Keskeneräiset	tuotteet	 5,4	 11,2
Valmiit	tuotteet/tavarat	 16,1	 31,7
Muu	vaihto-omaisuus	 4,3	 3,1
Ennakkomaksut	 0,4	 0,6
Vaihto-omaisuus	yhteensä	 41,0	 83,8

Tilikaudella	kirjattiin	kuluksi	-0,2	Me	(-1,4	Me),	jolla	vaihto-omaisuuden	kirjan-
pitoarvoa	alennettiin	vastaamaan	sen	nettorealisointiarvoa	.

 21. myyntisaamiset ja muut 
  lyhytaiKaiset saamiset

	 	 2009	 2008

Myyntisaamiset	 20,5	 47,9
Lainasaamiset	 1,0	 0,0
Muut	saamiset	 5,0	 7,1
Johdannaissopimuksiin	perustuvat	saamiset	 0,9	 1,3
Tuloverosaamiset	 0,2	 2,3
Siirtosaamiset	 5,4	 6,0
Myyntisaamiset	ja	muut	
lyhytaikaiset	saamiset	yhteensä	 32,8	 64,6

Myyntisaamisten valuuttajakauma

	 	 2009	 2008	

	 	 %	 %

EUR	 81,8	 81,7
SEK	 9,5	 13,1
GBP	 4,4	 3,0
YTL	 4,3	 2,1
USD	 0,1	 0,1

 22. KÄypÄÄn arVoon tulosVaiKutteisesti KirjattaVat rahoitusVarat

Kaupankäyntitarkoituksessa	pidettävät	rahoitusvarat	kirjataan	käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti.	Ryhmään	kuuluviksi	luokitellaan	ne	johdannaissopimukset,	jotka	
liittyvät	konsernin	riskienhallintaan,	mutta	 joihin	ei	sovelleta	 IAS	39:n	mukaista	suojauslaskentaa.	Näiden	johdannaissopimusten	tilinpäätöshetken	käyvät	arvot	 ja	
nimellisarvot	on	esitetty	liitetietojen	kohdassa	33.

Käypien arvojen määrittäminen

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

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

TASO	2:	 Lähes	vastaavan	ehtoiselle	instrumentille	on	olemassa	aktiivisilla	markkinoilla	noteerattu	markkinahinta.	Hinta	voi	olla	kuitenkin	johdettu	
	 todettavista		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
	 	 TASO	1	 TASO	2	 TASO	3

Käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattavat	rahoitusvarat	ja	-velat
	 Valuuttajohdannaiset	(OTC)	 -	 0,2	 -
	 Korko-optiot	(OTC)	 -	 0,4	 -
	 Koronvaihtosopimukset	(OTC)	 -	 -0,5	 -

Käypään	arvoon	omaan	pääomaan	kirjattavat	rahoitusvarat	ja	-velat
(rahanvirran	suojauslaskenta,	tehokas	ja	tehoton	osuus)
	 Koronvaihtosopimukset	(OTC)	 -	 -1,5	 -
	 Sähkötermiinisopimukset	 -0,2	 -	 -

Tilikaudella	ei	ole	siirretty	rahoitusvaroja	tai	-velkoja	tasojen	välillä.

 23. rahaVarat

	 	 2009	 2008

Rahavarat	taseessa
	 Käteinen	raha	ja	pankkitilit		 7,6	 5,2
	 	
Rahavirtalaskelman	mukaiset	rahavarat
	 Käteinen	raha	ja	pankkitilit	 7,6	 5,2
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 24. omaa pÄÄomaa KosKeVat liitetiedot

	 	 	 	 	 	 Sijoitetun
	 	 	 	 	 	 vapaan
	 	 	 	 	 	 oman
	 	 	 	 Osake-	 Ylikurssi-	 pääoman
	 	 	 Osakkeita	 pääoma	 rahasto	 rahasto	 Yhteensä
	 	 	 1	000	kpl	 Me	 Me	 Me	 Me

1.1.2008	 	 10	942	 21,9	 14,9	 3,4	 40,3
V.	2005	vaihdettavan	pääomalainan	vaihto	 	 1	 0,0	 0,0	 -	 0,0
V.	2006	vaihdettavan	pääomalainan	vaihto	 	 2	 0,0	 -	 0,0	 0,0
31.12.2008	 	 10	946	 21,9	 15,0	 3,4	 40,3
Osakepohjainen	kannustinjärjestelmä	 	 12	 -	 -	 -	 -
Osakeanti	2009	 	 6	500	 -	 -	 29,1	 29,1
31.12.2009	 	 17	458	 21,9	 15,0	 32,5	 69,4

Muuntoerot-rahasto	sisältää	ulkomaisten	yksikköjen	tilinpäätöksen	muuntamisesta	syntyneet	muuntoerot.	Myös	ulkomaisiin	yksikköihin	tehtyjen	nettosijoitusten	
suojauksista	syntyvät	voitot	ja	tappiot	sisältyvät	muuntoeroihin	silloin,	kun	suojauslaskennan	edellytykset	ovat	täyttyneet.

Muut	 rahastot	 sisältävät	 sijoitetun	 vapaan	 oman	 pääoman	 rahaston	 lisäksi	myytävissä	 olevien	 sijoitusten	 ja	 rahavirran	 suojauksena	 käytettävien	 johdan-
naisinstrumenttien	käypien	arvojen	muutokset	sekä	vaihtovelkakirjalainasta	erotetun	oman	pääoman	komponentin.

Ylikurssirahasto	sisältää	osakkeista	uusmerkinnän	yhteydessä	maksetun	nimellisarvon	ylittävän	määrän	mikäli	vaihdettavan	pääomalainan	liikkeellelaskemises-
ta,	joihin	merkinnät	perustuvat,	on	päätetty	ennen	v.	2006	osakeyhtiölakiuudistusta.	Nykyisen	osakeyhtiölain	voimaantulon	jälkeen	(1.9.2006)	liikkeellelasketun	
vaihdettavan	pääomalainan	vaihdon	yhteydessä	maksetun	nimellisarvon	ylittävä	määrä	on	kirjattu	sijoitetun	vapaan	oman	pääoman	rahastoon.

Tilinpäätöspäivän	jälkeen	hallitus	on	ehdottanut	yhtiökokoukselle,	että	vuodelta	2009	ei	jaeta	osinkoa.

 25. osaKeperusteiset maKsut

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Componenta	Oyj:n	 hallitus	 päätti	 3.4.2007	osakepohjaisesta	 kannustinjärjes-
telmästä	kaudelle	2007-2009.	Järjestelmässä	oli	kolme	yhden	vuoden	ansain-
tajaksoa,	jotka	olivat	kalenterivuodet	2007,	2008	ja	2009.	Palkkiot	maksetaan	
vuosina	2008,	2009	ja	2010	osittain	yhtiön	osakkeina	ja	osittain	rahana.	Rahana	
maksettava	osuus	kattaa	palkkiosta	aiheutuvat	verot	ja	veronluonteiset	maksut.	
Osakkeisiin	liittyy	kielto	luovuttaa	osakkeita	kahden	vuoden	kuluessa	ansainta-
jakson	päättymisestä.

Kannustinjärjestelmän	 mahdollinen	 tuotto	 perustui	 vuonna	 2009	 konser-
nin	 operatiivisen	 kassavirran	positiiviseen	 kehitykseen.	 Vuoden	2009	 lopussa	
kohderyhmään	kuului	45	henkilöä.	Mikäli	 järjestelmän	tavoitteet	olisi	saavutet-
tu	 täysimääräisinä,	 kannustinjärjestelmässä	olisi	maksettu	palkkioina	enintään	
132	000	Componenta	Oyj:n	osaketta	ansaintajakson	2009	osalta.	Järjestelmän	
ansaintajakson	2009	osalta	ei	tulla	maksamaan	palkkioita,	koska	tavoitteita	ei	
saavuettu.	Järjestelmän	2008	osalta	maksettiin	12	100	kappaletta	Componenta	
Oyj:n	osakketta,	joka	sisälsi	ansaintajaksolta	2007	maksettavat	1	905	osaket-
ta,		toimitusjohtajalle	ja	muille	avainhenkilöille.	Tästä	kokonaismäärästä	toimitus-
johtajan	osuus	oli	3	300	osaketta	ja	muiden	avainhenkilöiden	osuus	yhteensä			
8	 800	 osaketta.	 Järjestelmän	 tulosvaikutus	 ennen	 veroja	 vuonna	 2009	 oli		
0,0	(0,1)	miljoonaa	euroa.	

Osakeperusteiset	maksut	2009
	 Ansaintajakso	alkaa	 1.1.2009
	 Ansaintajakso	päättyy	 31.12.2009
	 Osakepalkkioita	enintään,	kpl	 132	000
	 Osakkeiden	vapautumispäivä	 1.1.2012
	 Jäljellä	oleva	sitovuusaika	 2	vuotta
	 Osakkeen	arvo	myöntämispäivänä	 5,50
	 Osakkeen	arvo	tilinpäätöshetkellä	 4,12
	 Ansaintakriteeri	 100%	Liiketoiminnan	nettorahavirta
	 Ansaintakriteerien	toteuma,	%	 0%
	 Osakeomistusvelvollisuus,	vuotta	 2
	 Osakkeiden	vapautuminen	 1.1.2012
	 Henkilöitä	 45	kpl

Osakepalkkion	2009	käyvän	arvon	laskenta	 	
	 Osakepalkkioita	jaettu,	kpl	 132	000	
	 Osakkeen	arvo	myöntämispäivänä,	euroa	 5,50
	 Odotettu	osinko	ennen	palkkion	maksua,	euroa	 0,30
	 Käypä	arvo	(osakeosuus),	euroa	 5,20
	 Osakkeen	kurssi	31.12.2009,	euroa	 4,12
	 Ansaintakriteerien	toteuma,	%	 0%
	 Osakepalkkion	2009	käypä	arvo	31.12.2009,	Me	 0,0

 26. elÄKeVelVoitteet

Konsernin	eläkejärjestelmät	ovat	pääosin	maksupohjaisia.	Konsernilla	on	Ruot-
sissa	usean	työnantajan	etuuspohjaiset	eläkejärjestelyt	Alecta	ITP	ja	AMF	Pensi-
on/Avtalspension	SAF-LO.	Järjestelyt	on	kirjattu	kuten	maksupohjaiset	järjeste-
lyt	IAS	19.30	(a)-standardin	mukaisesti,	koska	Alecta	ja	AMF	Pension	eivät	pysty	
toimittamaan	tarvittavia	aktuaarilaskelmia.

Turkissa	eläkevastuu	on	kirjattu	 varauksena	paikallisen	 lainsäädännön	mu-
kaisesti.

 27. VarauKset

Lyhytaikaiset
	 	 	 	 Uudelleen-	

	 	 	 Eläke-	 järjestely-	 Muut

	 	 	 varaus	 varaus	 varaukset	 Yhteensä

1.1.2009	 -	 0,5	 1,4	 1,8
Muuntoerot	 -	 0,0	 0,0	 0,0
Varausten	lisäykset	 -	 -	 0,4	 0,4
Käytetyt	varaukset	 -	 -0,4	 -0,8	 -1,1
31.12.2009	 -	 0,1	 1,0	 1,1

1.1.2008	 0,4	 0,8	 2,3	 3,5
Muuntoerot	 -	 -	 -0,3	 -0,3
Varausten	lisäykset	 -	 0,5	 1,4	 1,9
Käytetyt	varaukset	 -0,4	 -0,8	 -2,1	 -3,3
31.12.2008	 -	 0,5	 1,4	 1,8

Uudelleenjärjestelyvaraus	liittyy	Componenta	Wirsbo	AB:n	toimintojen	uudel-
leenjärjestelyyn.	
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pitkäaikaiset
	 	 	 	 Uudelleen-	

	 	 	 Eläke-	 järjestely-	 Muut

	 	 	 varaus	 varaus	 varaukset	 Yhteensä

1.1.2009	 4,7	 0,0	 1,0	 5,8
Muuntoerot	 0,0	 -	 -	 0,0
Varausten	lisäykset	 1,1	 -	 0,3	 1,4
Käytetyt	varaukset	 -	 -	 -0,4	 -0,4
31.12.2009	 5,8	 0,0	 0,9	 6,7

1.1.2008	 5,7	 0,0	 0,7	 6,4
Muuntoerot	 -1,2	 -	 -	 -1,2
Varausten	lisäykset	 0,9	 0,0	 0,3	 1,2
Käytetyt	varaukset	 -0,7	 -	 -	 -0,7
31.12.2008	 4,7	 0,0	 1,0	 5,8

	 	 	 	 	 2009	 2008

Varausten	muutos	on	tuloslaskelmassa	
liiketoiminnan	kuluissa,	kulujen	lisäyksenä	
(-)/vähennyksenä	(+)	 	 	 -0,2	 1,0

 28. Korolliset Velat

	 	 2009	 2008

Pitkäaikaiset	korolliset	rahoitusvelat
	 Lainat	rahoituslaitoksilta	 139,7	 136,8
	 Rahoitusleasingvelat	 9,7	 8,5
	 Eläkelainat	 16,0	 19,8
	 Pääomalainat	 23,0	 13,6
	 Vaihdettavien	pääomalainojen	
	 vieraan	pääoman	osuus	*)	 4,7	 28,1
	 Muut	velat		 -	 0,2
	 	 193,0	 207,0

Lyhytaikaiset	korolliset	rahoitusvelat
	 Lainat	rahoituslaitoksilta	 40,2	 27,7
	 Rahoitusleasingvelat	 3,3	 1,9
	 Eläkelainat	 3,9	 3,9
	 Pääomalainat	 -	 9,5
	 Vaihdettavien	pääomalainojen	
	 vieraan	pääoman	osuus	*)	 7,4	 -
	 Muut	velat	**)	 1,4	 17,7
	 	 56,1	 60,7

Korolliset	velat	yhteensä	 249,1	 267,7

*)	Vaihdettavien	pääomalainojen	oman	pääoman	osuus	esitetään	oman	pää-
oman	muissa	rahastoissa.	
**)	Erä	lyhytaikaiset	muut	velat	sisältää	vuoden	2008	vertailutiedoissa	17,6	Me	
konsernin	liikkeellelaskemia	yritystodistuslainoja.

Korollisten rahoitusvelkojen valuuttajakauma

	 	 2009	 2008	

	 	 %	 %

Pitkäaikaiset	 EUR	 97,4		 	96,3	
	 	 SEK	 	2,6		 	3,7	

Lyhytaikaiset	 EUR	 37,6		 	76,6	
	 	 SEK	 6,3		 	1,8	
	 	 YTL	 	56,1		 	21,6

Lainoihin	liittyvät	kassavirrat	toteutuvat	sopimuksen	nimellisvaluutassa.

Korollisten rahoitusvelkojen nimellis- ja efektiivisten korkojen vaihteluvälit
	 	 	 2009	 2009	 2008	 2008
	 	 	 Nimelliskorkojen	 Efektiivisten	korkojen	 Nimelliskorkojen	 Efektiivisten	korkojen
	 	 	 vaihteluväli	 vaihteluväli	 vaihteluväli	 vaihteluväli
	 	 	 %	 %	 %	 %

Lainat	rahoituslaitoksilta	 	 1,9	-	9,2	 1,9	-	9,2	 3,7	-	22,0	 3,7	-	22,0
Rahoitusleasingvelat	 	 1,0	-	7,8	 1,5	-	7,8	 3,1	-	7,8	 3,1	-	7,8
Eläkelainat	 	 3,8	-	5,4	 3,8	-	5,4	 3,8	-	5,4	 3,8	-	5,4
Vaihdettavat	pääomalainat	 	 5,8	-	5,8	 6,9	-	9,6	 5,8	-	5,8	 10,7	-	10,7
Pääomalainat	 	 6,8	-	10,1	 8,6	-	12,1	 6,8	-	8,7	 8,9	-	8,9
Yritystodistuslainat	 	 -	 -	 3,0	-	5,7	 3,0	-	5,7

Korollisten rahoitusvelkojen takaisinmaksuohjelma 2009
	 	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015+

Lainat	rahoituslaitoksilta	 40,2	 4,4	 135,2	 0,0	 0,0	 -
Rahoitusleasingvelat	 3,3	 1,9	 1,7	 1,7	 1,6	 2,7
Eläkelainat	 3,9	 3,9	 2,6	 2,6	 2,6	 4,3
Vaihdettavat	pääomalainat	 7,4	 4,7	 -	 -	 -	 -
Pääomalainat	 -	 10,9	 4,0	 4,0	 4,0	 -
Muut	korolliset	velat	 1,4	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 56,1	 25,8	 143,6	 8,4	 8,3	 7,0

Korollisten rahoitusvelkojen takaisinmaksuohjelma 2008
	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014+

Lainat	rahoituslaitoksilta	 27,7	 7,6	 4,2	 122,7	 -	 2,3
Rahoitusleasingvelat	 1,9	 2,5	 1,2	 1,2	 1,2	 2,3
Eläkelainat	 3,9	 3,9	 3,9	 2,6	 2,6	 6,9
Vaihdettavat	pääomalainat	 -	 15,1	 13,0	 -	 -	 -
Pääomalainat	 9,5	 -	 13,6	 -	 -	 -
Muut	korolliset	velat	 17,7	 0,2	 -	 -	 -	 -
	 	 60,7	 29,3	 35,9	 126,5	 3,8	 11,5
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Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

	 	 2009	 2008

Vähimmäisvuokrat	erääntyvät	
maksettavaksi	seuraavasti:
	 Yhden	vuoden	kuluessa	 3,8	 2,3
	 Yli	vuoden	mutta	
	 enintään	viiden	vuoden	kuluttua	 7,8	 7,2
	 Yli	viiden	vuoden	kuluttua	 2,8	 2,4
	 	 14,4	 11,9
Tulevaisuudessa	kertyvät	rahoituskulut	 -1,4	 -1,5
	 	 13,0	 10,4
Vähimmäisvuokrien	nykyarvot:
	 Yhden	vuoden	kuluessa	 3,3	 1,9
	 Yli	vuoden	mutta	
	 enintään	viiden	vuoden	kuluttua	 6,9	 6,2
	 Yli	viiden	vuoden	kuluttua	 2,7	 2,3
	 	 13,0	 10,4

pääomalainat
Pääomalaina	2002
Componenta	 Oyj:n	 15.2.2002	 päivätyn	 pääomalainan	 viimeinen	 erä	 9,5	 Me	
maksettiin	 ehtojen	 mukaisesti	 korkoineen	 takaisin	 19.3.2009.	 Pääomalainaa	
nostettiin	vuosina	2001	-	2002	yhteensä	31,1	Me.	Pääomalainan	kertynyt	korko	
ajalta	1.1.	-	19.3.2009	kirjattiin	kuluksi	tuloslaskelmaan.

Vaihdettava	pääomalaina	2005	
Componenta	Oyj	 laski	 liikkeelle	15.3.2005	vaihdettavan	pääomalainan	nimel-
lismäärältään	19,0	Me.	 Laina	maksetaan	 takaisin	 15.3.2010	edellyttäen,	 että	
Componenta	Oyj:n	ja	Componenta-konsernin	viimeksi	päättyneeltä	tilikaudelta	
vahvistettavan	 taseen	mukaiselle	sidotulle	omalle	pääomalle	 ja	muille	 jakokel-
vottomille	erille	jää	täysi	kate.	Mikäli	lainan	takaisinmaksuedellytykset	eivät	täyty	
eräpäivänä,	maksetaan	lainan	pääoma	takaisin	siltä	osin	kuin	se	takaisinmak-
suedellytysten	puitteissa	on	mahdollista.	Muilta	osin	takaisinmaksu	siirtyy	aina	
seuraavan	vuoden	vastaavaan	päivään.	Componenta	Oyj:llä	on	 lainaehdoissa	
määritellyin	edellytyksin	oikeus	maksaa	 lainan	pääoma	kertyneine	korkoineen	
ennenaikaisesti	takaisin.	Lainalle	maksetaan	kiinteää	korkoa	5,75	%	p.a.	Kerty-
nyt	korko	maksetaan	jälkikäteen	vuosittain	15.3.	siltä	osin	kuin	maksun	määrä	
ei	 ylitä	Componenta	Oyj:n	 taseen	 ja	 konsernitaseen	mukaista	 vapaata	omaa	
pääomaa.	Mahdollisesti	maksamaton	korko	jää	yhtiön	velaksi	ja	sille	maksetaan	
vuotuista	korkoa,	joka	on	2	%	yli	lainalle	maksettavan	koron.	Lainalle	ei	ole	ase-
tettu	vakuutta.	

Pääomalainoihin	perustuvilla	saatavilla	on	huonompi	etuoikeus	kuin	Compo-
nenta	Oyj:n	muilla	velkasitoumuksilla.	Laina	on	jaettu	tilinpäätöksessä	oman	ja	
vieraan	pääomaan	osuuteen.	Vieras	pääoma	on	arvostettu	taseessa	jaksotet-
tuun	 hankintamenoon	 ja	 kirjattu	 pitkäaikaisiin	 korollisiin	 velkoihin.	Oman	pää-
oman	osuus	1,5	Me	kirjattiin	nostohetkellä	oman	pääoman	rahastoon.	Kertynyt	
korko	ajalta	15.3.	-	31.12.2009	on	kirjattu	kuluksi	tuloslaskelmaan	ja	velaksi	siir-
tovelkoihin.

Kukin	 2	 000	 euron	 lainaosuus	 oikeuttaa	 lainaosuuden	 haltijan	 vaihtamaan	
lainaosuuden	200	Componenta	Oyj:n	osakkeeseen.	Osakkeen	vaihtokurssi	on	
10,00	euroa.	Laina	on	kokonaisuudessaan	vaihdettavissa	enintään	1	900	000	
osakkeeseen.	 Componentan	 osakepääomaa	 voidaan	 korottaa	 enintään	 3,8	
Me:lla.	Lainan	vaihtoaika	alkoi	1.5.2005	ja	päättyy	1.3.2010.		Vaihdetut	osak-
keet	oikeuttavat	osinkoon	siltä	 kaudelta,	 jonka	 	 aikana	vaihto	on	 tapahtunut.	
31.12.2009	mennessä	1	704	lainaosuutta	oli	vaihdettu	340	800	osakkeeseen.	
Vaihtojen	myötä	Componenta	Oyj:n	osakepääoma	on	kasvanut	yhteensä	0,7	
Me	ja	ylikurssirahasto	2,7	Me.

Componenta	Oyj	toteutti	syyskuussa	2009	osakeannin	ja	laski	liikkeelle	uuden	
pääomalainan	(Pääomalaina	2009).	Componentan	aikaisemmin	liikkeelle	laske-
mia	pääomalainoja	oli	antien	yhteydessä	mahdollista	vaihtaa	joko	osakkeiksi	tai	
uudeksi	pääomalainaksi.	Vaihdettavaa	pääomalainaa	2005	vaihdettiin	yhteen-
sä	8,2	Me.	Jäljellä	oleva	 lainamäärä	on	vaihdettavissa	 lainaehtojen	mukaisesti		
737	400	osakkeeseen.	Velan	tasearvo	31.12.2009	on	7,4	Me.	

Vaihdettava	pääomalaina	2006	
Componenta	 Oyj:n	 hallitus	 päätti	 vuonna	 2006	 ylimääräisen	 yhtiökokouksen	
valtuutuksella	vaihdettavan	pääomalainan	ottamisesta.	Laina	laskettiin	liikkeelle	
4.12.2006.	Lainaehtojen	mukainen	takaisinmaksettava	pääoma	on	19,7	Me.	Lai-
nan	emissiokurssi	oli	95	%.	Laina	maksetaan	takaisin	yhtenä	eränä	4.12.2011.	
Lainan	pääomalle	maksetaan	vuosittain	jälkikäteen	4.12.	kiinteää	korkoa	5,75	%	
p.a.	Lainalle	ei	ole	asetettu	vakuutta.	Pääomalainoihin	perustuvilla	saatavilla	on	
huonompi	etuoikeus	kuin	Componenta	Oyj:n	muilla	velkasitoumuksilla.

Lainan	pääoma	 ja	korko	voidaan	maksaa	vain	siltä	osin	kuin	Componenta	
Oyj:n	vapaan	oman	pääoman	ja	kaikkien	pääomalainojen	määrä	maksuhetkellä	
ylittää	Componenta	Oyj:n	viimeksi	päättyneeltä	tilikaudelta	vahvistettavan	tai	sitä	
uudempaan	tilinpäätökseen	sisältyvän	taseen	mukaisen	tappion	määrän.	Mikäli	
lainan	takaisinmaksuedellytykset	eivät	täyty	lainan	eräpäivänä,	maksetaan	lainan	
pääomaa	takaisin	osittain	siltä	osin	kuin	se	takaisinmaksuedellytysten	puitteissa	

on	mahdollista.	Muilta	osin	lainan	takaisinmaksu	siirtyy	maksettavaksi	ensimmäi-
sen	sellaisen	tilinpäätöksen	perusteella,	 jonka	perusteella	se	voidaan	maksaa.	
Maksamatta	jääneelle	korolle	maksetaan	korkoa,	joka	on	2	%	yli	lainalle	mak-
settavan	koron.	Componenta	Oyj:llä	on	 lainaehdoissa	määritellyin	edellytyksin	
oikeus	maksaa	lainan	pääoma	kertyneine	korkoineen	ennenaikaisesti	takaisin.	

Laina	on	jaettu	tilinpäätöksessä	oman	ja	vieraan	pääomaan	osuuteen.	Vieras	
pääoma	on	arvostettu	taseessa	jaksotettuun	hankintamenoon	ja	kirjattu	pitkä-
aikaisiin	 korollisiin	 velkoihin.	Oman	pääoman	osuus	 2,2	Me	on	 kirjattu	 oman	
pääoman	rahastoon.	Kertynyt	korko	ajalta	4.12.	-	31.12.2009	on	kirjattu	kuluksi	
tuloslaskelmaan	ja	velaksi	siirtovelkoihin.	

Kukin	 1	 800	 euron	 lainaosuus	 oikeuttaa	 lainaosuuden	 haltijan	 vaihtamaan	
lainaosuuden	200	Componenta	Oyj:n	osakkeeseen.	Osakkeen	vaihtokurssi	on	
9,00	euroa.	Laina	on	kokonaisuudessaan	vaihdettavissa	enintään	2	188	400	
uuteen	osakkeeseen.	Componentan	osakepääomaa	voidaan	korottaa	enintään	
4	376	800	eurolla.	Lainan	vaihtoaika	on	2.1.2007	-	15.11.2011.	Lainan	vaihto-
aika	on	vuosittain	2.1.	-	30.11.	Uusien	osakkeiden	oikeus	osinkoon	alkaa	niiden	
rekisteröinnistä.	

31.12.2009	mennessä	oli	 2	913	 lainaosuutta	 vaihdettu	 yhteensä	582	600	
osakkeeseen.	Vaihtojen	myötä	Componenta	Oyj:n	osakepääoma	on	kasvanut	
1,2	Me	ja	sijoitetun	vapaan	oman	pääoman	rahasto	4,1	Me.	

Componenta	Oyj	toteutti	syyskuussa	2009	osakeannin	ja	laski	liikkeelle	uuden	
pääomalainan	(Pääomalaina	2009).	Componentan	aikaisemmin	liikkeelle	laske-
mia	pääomalainoja	oli	antien	yhteydessä	mahdollista	vaihtaa	joko	osakkeiksi	tai	
uudeksi	pääomalainaksi.	Vaihdettavaa	pääomalainaa	2006	vaihdettiin	yhteen-
sä	9,3	Me.	Jäljellä	oleva	 lainamäärä	on	vaihdettavissa	 lainaehtojen	mukaisesti		
572	800	osakkeeseen.	Velan	tasearvo	31.12.2009	on	4,7	Me.

Pääomalaina	2006
Componenta	 Oyj:n	 hallitus	 päätti	 vuonna	 2006	 ylimääräisen	 yhtiökokouksen	
valtuutuksella	pääomalainan	nostamisesta.	Lainan	nimellismäärä	oli	14,2	Me	ja	
se	laskettiin	liikkeelle	17.11.2006.	Lainan	emissiokurssi	oli	95	%.	Laina	makse-
taan	takaisin	yhtenä	eränä	17.11.2011.	Lainan	pääomalle	maksetaan	vuosittain	
jälkikäteen	17.11.	kiinteää	korkoa	6,75	%	p.a.	

Lainalle	 ei	 ole	 asetettu	 vakuutta.	Pääomalainoihin	perustuvilla	 saatavilla	 on	
huonompi	etuoikeus	kuin	Componenta	Oyj:n	muilla	velkasitoumuksilla.	Lainan	
pääoma	ja	korko	voidaan	maksaa	vain	siltä	osin	kuin	Componenta	Oyj:n	vapaan	
oman	pääoman	ja	kaikkien	pääomalainojen	määrä	maksuhetkellä	ylittää	Com-
ponenta	Oyj:n	viimeksi	päättyneeltä	tilikaudelta	vahvistettavan	tai	sitä	uudem-
paan	tilinpäätökseen	sisältyvän	taseen	mukaisen	tappion	määrän.	Mikäli	lainan	
takaisinmaksuedellytykset	eivät	täyty	lainan	eräpäivänä,	maksetaan	lainan	pää-
omaa	takaisin	osittain	siltä	osin	kuin	se	takaisinmaksuedellytysten	puitteissa	on	
mahdollista.	Muilta	osin	lainan	takaisinmaksu	siirtyy	maksettavaksi	ensimmäisen	
sellaisen	tilinpäätöksen	perusteella,	jonka	perusteella	se	voidaan	maksaa.	Mak-
samatta	jääneelle	korolle	maksetaan	korkoa,	joka	on	2	%	yli	lainalle	maksettavan	
koron.	Componenta	Oyj:llä	on	oikeus	17.11.2009	alkaen	vuosittain	koronmak-
supäivänä	17.11.	maksaa	lainan	pääoma	kertyneine	korkoineen	takaisin	osittain	
tai	 kokonaan,	mikäli	 edellä	mainitut	 lainan	 ja	 koron	 takaisinmaksuedellytykset	
ovat	olemassa.	Kertynyt	korko	ajalta	17.11.	-	31.12.2009	on	kirjattu	kuluksi	tu-
loslaskelmaan	ja	velaksi	siirtovelkoihin.

Componenta	Oyj	toteutti	syyskuussa	2009	osakeannin	ja	laski	liikkeelle	uu-
den	 pääomalainan	 (Pääomalaina	 2009).	 Componentan	 aikaisemmin	 liikkeelle	
laskemia	pääomalainoja	oli	 antien	 yhteydessä	mahdollista	 vaihtaa	 joko	osak-
keiksi	tai	uudeksi	pääomalainaksi.	Pääomalainaa	2006	vaihdettiin	yhteensä	3,0	
Me.	Velan	tasearvo	31.12.2009	on	10,9	Me.

Pääomalaina	2009
Componenta	 Oyj:n	 hallitus	 päätti	 vuonna	 2009	 ylimääräisen	 yhtiökokouksen	
valtuutuksella	 pääomalainan	 nostamisesta.	 28.9.2009	 liikkeeseenlasketun	 lai-
nan	nimellismäärä	oli	12,3	Me	ja	emissiokurssi	100	%.	Laina	maksetaan	takai-
sinmaksuun	liittyvien	ehtojen	täyttyessä	takaisin	kolmessa	yhtä	suuressa	erässä	
28.9.2012,	 28.9.2013	 ja	 28.9.2014.	 Lainan	 pääomalle	maksetaan	 vuosittain	
jälkikäteen	28.9.	kiinteää	korkoa	(10,10	%	p.a.).	

Lainalle	 ei	 ole	 asetettu	 vakuutta.	Pääomalainoihin	perustuvilla	 saatavilla	 on	
huonompi	etuoikeus	kuin	Componenta	Oyj:n	muilla	velkasitoumuksilla.	Lainan	
pääoma	ja	korko	voidaan	maksaa	vain	siltä	osin	kuin	Componenta	Oyj:n	vapaan	
oman	pääoman	ja	kaikkien	pääomalainojen	määrä	maksuhetkellä	ylittää	Com-
ponenta	Oyj:n	viimeksi	päättyneeltä	tilikaudelta	vahvistettavan	tai	sitä	uudem-
paan	tilinpäätökseen	sisältyvän	taseen	mukaisen	tappion	määrän.	Mikäli	lainan	
takaisinmaksuedellytykset	 eivät	 täyty	 lainan	 maksusuunnitelman	 mukaisena	
eräpäivänä,	maksetaan	lainan	pääomaa	takaisin	osittain	siltä	osin	kuin	se	takai-
sinmaksuedellytysten	puitteissa	on	mahdollista.	Muilta	osin	lainan	takaisinmak-
su	siirtyy	maksettavaksi	tulevina	tilikausina	niin,	että	vuosina	2013	ja	2014	lyk-
kääntynyt	 takaisinmaksu	 tapahtuu	 takaisinmaksuedellytysten	 täyttyessä	28.9.	
ja	sen	jälkeen	vuosittain	ensimmäisen	sellaisen	tilinpäätöksen	perusteella,	jonka	
perusteella	se	voidaan	maksaa.	Maksamatta	jääneelle	korolle	maksetaan	kor-
koa,	joka	on	2	%	yli	lainalle	maksettavan	koron.	Lainan	tasearvo	on	31.12.2009	
12,1	Me.	Kertynyt	korko	ajalta	28.9.	-		31.12.2009	on	kirjattu	kuluksi	tuloslaskel-
maan	ja	siirtovelkoihin.
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 29. lyhytaiKaiset Korottomat Velat

	 	 2009	 2008

Ostovelat	osakkuusyrityksille	 -	 0,1
Ostovelat		 29,3	 54,2
Siirtovelat	 20,1	 27,4
Johdannaissopimuksiin	perustuvat	velat	 2,7	 5,1
Saadut	ennakot	 0,0	 0,2
Muut	velat	 5,4	 6,4
Lyhytaikaiset	korottomat	velat	yhteensä	 57,5	 93,3

Siirtovelkoihin	sisältyvät	olennaiset	erät	muodostuvat	pääasiassa	henkilöstö-
kuluista	ja	korkojaksotuksesta.

Ostovelkojen valuuttajakauma
	 	 2009	 2008	

	 	 %	 %

EUR	 	 58,1	 69,2
YTL	 	 22,2	 9,7
SEK	 	 17,4	 16,0
GBP	 	 2,0	 1,3
USD	 	 0,4	 3,8
DKK	 	 -	 0,0

 30. rahoitusVarojen seKÄ -VelKojen tasearVot ja KÄyVÄt arVot Kategorioittain

	 	 	 	 2009	 2009	 2008	 2008
 	 	 	 Tasearvo	 Käypä	arvo	 Tasearvo	 Käypä	arvo

Rahoitusvarat

KÄYPÄÄN	ARVOON	KIRJATTAVAT	ERÄT
Käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattavat	erät
	 Kaupankäyntitarkoituksessa	pidettävät	johdannaiset	 	 	 1,2	 1,2	 3,6	 3,6

Suojauslaskennassa	mukana	olevat	erät
	 Johdannaiset	(tehokas	ja	tehoton	osuus)	 	 	 0,2	 0,2	 -	 -

JAKSOTETTUUN	HANKINTAMENOON	JA
HANKINTAMENOON	KIRJATTAVAT	ERÄT
Lainat	ja	muut	saamiset
	 Rahavarat	 	 	 7,6	 7,6	 5,2	 5,2
	 Lainasaamiset	 	 	 5,2	 5,2	 3,8	 3,8
	 Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset	 	 	 20,5	 20,5	 51,6	 51,6

Myytävissä	olevat	rahoitusvarat
	 Osakkeet	ja	osuudet	 	 	 0,4	 0,4	 0,3	 0,3

Rahoitusvelat

KÄYPÄÄN	ARVOON	KIRJATTAVAT	ERÄT
Käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattavat	erät
	 Kaupankäyntitarkoituksessa	pidettävät	johdannaiset	 	 	 1,1	 1,1	 0,9	 0,9

Suojauslaskennassa	mukana	olevat	erät
	 Johdannaiset	(tehokas	ja	tehoton	osuus)	 	 	 2,1	 2,1	 4,3	 4,3

JAKSOTETTUUN	HANKINTAMENOON	KIRJATTAVAT	ERÄT
Muut	rahoitusvelat
	 Lainat	rahoituslaitoksilta	 	 	 179,8	 180,4	 164,5	 164,6
	 Rahoitusleasingvelat	 	 	 13,0	 13,0	 10,4	 10,4
	 Eläkelainat	 	 	 19,8	 20,4	 23,7	 23,9
	 Vaihdettavat	pääomalainat	-	vieraan	pääoman	osuus	 	 	 12,1	 11,7	 28,1	 27,5
	 Pääomalainat	 	 	 23,0	 22,8	 23,1	 23,3
	 Yritystodistuslainat	 	 	 -	 -	 17,6	 17,7
	 Ostovelat	ja	muut	velat	 	 	 30,7	 30,7	 54,7	 54,7

Korollisten	 lainojen	 käyvät	 arvot	 on	 laskettu	 diskonttaamalla	 sopimuksen	 tulevat	 kassavirrat	 sopimusehtoja	 vastaavilla	 tilinpäätöshetken	markkinakoroilla	 tai	
arvioilla	käyvästä	korosta.	Laskelmissa	on	otettuun	huomioon	vastaavien	rahoitusinstrumenttien	lainamarginaalien	nousu	syksyllä	2008	kiihtyneen	rahoitusmark-
kinakriisin	seurauksena.

Myyntisaamisten,	ostovelkojen	ja	lyhyisiin	markkinakorkoihin	sidottujen	rahoitusleasingsopimusten	tasearvojen	voidaan	olettaa	vastaavan	riittävällä	tarkkuu-
della	niiden	käypiä	arvoa	johtuen	lyhyistä	maturiteeteista	ja	koronuudistumisjaksoista.	Myyntisaamiset	kirjataan	taseeseen	vähennettynä	mahdollisilla	arvonalen-
tumisilla.	
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 31. pÄÄoman hallinta

Componenta-konsernin	pääoman	hallinnan	tavoitteena	on	turvata	konsernin	
toimintaedellytykset	kaikissa	olosuhteissa.	Konsernin	toimiala	on	luonteeltaan	
suhteellisen	pääomavaltainen,	joka	näin	ollen	edellyttää	aktiviisia	toimenpitei-
tä	pääomarakenteen	optimoimiseksi.	Viime	vuosien	strategisesti	merkittävät	
yritysostot	ja	investoinnit	ovat	osaltaan	vaikuttaneet	konsernin	nykyiseen	pää-
omarakenteeseen.
	 Hallitus	ja	johto	seuraavat	säännöllisesti	konsernin	pääomarakennetta.	Joh-
don	 raportoinnissa	 eri	 muotoiset	 pääomalainat	 luetaan	 omaksi	 pääomaksi.	
Konsernissa	seurataan	erityisesti	omavaraisuusastetta,	 jonka	strategian	mu-
kaiseksi	tavoitetasoksi	on	asetettu	40	%	vuoden	2012	loppuun	mennessä.	
	 Pääomaa	hallinnoidaan	mm.	osingonjakopolitiikalla	(osakkeenomistajien	niin	
hyväksyessä)	ja	laskemalla	liikkeelle	erimuotoisia	pääomalainoja.	
	 Vuoden	2009	aikana	on	 jatkettu	panostuksia	käyttöpääoman	pienentämi-
seksi	muun	muassa	varastoja	optimoimalla,	asiakassaatavien	perintää	tehos-
tamalla	 ja	 laajentamalla	 saamisten	myyntiohjelmaa	 edelleen.	 Pääomalainoja	
erääntyy	maaliskuussa	2010	7,4	Me.	

Sisäisen	seurannan	 lisäksi	 konserni	 raportoi	 rahoittajille	 sopimusehdoissa	
määriteltyjä	pääomaan	liittyviä	tunnuslukuja	(ns.	finanssikovenantteja).	Konser-
ni	pyrkii	saavuttamaan	lainoissa	määritellyt	korkomarginaaliin	liittyvät	kannus-
tintasot	korkokulujen	pienentämiseksi.

Tärkeimmät pääomarakennetta kuvaavat tunnusluvut

	 	 31.12.2009	 31.12.2008

Nettovelkaantumisaste,	
pääomalainat	omaan	pääomaan	lukien	 200,8	%	 172,6	%
Omavaraisuusaste,	
pääomalainat	omaan	pääomaan	lukien	 26,5	%	 27,3	%

 32. rahoitusrisKien hallinta 

Componenta-konsernin	 liiketoimintaan	 liittyviä	 rahoitusriskejä	hallitaan	Com-
ponentan	 hallituksen	 vahvistaman	 rahoituspolitiikan	 mukaisesti.	 Tavoitteena	
on	suojata	konsernia	rahoitusmarkkinoilla	tapahtuvilta	epäsuotuisilta	muutok-
silta	 ja	 siten	 turvata	 omalta	 osaltaan	 konsernin	 tuloskehitys	 ja	 taloudellinen	
asema.	Rahoitusriskien	hallinta	on	keskitetty	konsernin	rahoitusosastolle.

Jälleenrahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Konsernin	 rahoituksen	 saatavuus	 pyritään	 varmistamaan	 hajauttamalla	 laina-
salkku	maturiteettien,	rahoituslähteiden	ja	-instrumenttien	osalta.	Yhden	rahoi-
tuslähteen	 luototusosuus	 ei	 saa	 nousta	 rahoituspolitiikassa	 asetetun	määrän	
yli.	Konsernissa	käytössä	olevista	rahoituslähteistä	tärkeimpiä	ovat	5-vuotinen	
syndikoitu	28.6.2007	päivätty	rahoituslimiittisopimus	nimellisarvoltaan	200	Me,	
erimuotoiset	 pääomalainat,	 bilateraaliset	 sopimukset,	 yritystodistuslimiitti	 (150	
Me),	myyntisaatavien	 rahoitus	 ilman	 takautumisoikeutta	 sekä	 leasingrahoitus.	
Vuoden	2009	 syyskuussa	 toteutettiin	 osakeanti	 (29,3	Me)	 sekä	 laskettiin	 liik-
keeseen	uusi	pääomalaina	(12,3	Me).	Sijoittajille	annettiin	mahdollisuus	lunastaa	
lainaehdoista	poiketen	ennen	aikaisesti	vuosina	2005	ja	2006	liikkeeseen	lasket-
tujen	pääomalainojen	ja	vaihdettavien	pääomalainojen	lainaosuuksia	ja	käyttää	
niitä	maksuna	 osakeannissa	 ja	 uuden	 pääomalainan	merkinnässä.	 Yhteensä	
näitä	lainaosuuksia	käytettiin	maksuna	20,5	Me	ja	järjestelyiden	yhteenlaskettu	
kassavirtavaikutus	oli	21,0	Me.

Konsernin	 rahoituksen	 saatavuus	 pyritään	 varmistamaan	 hajauttamalla	
lainasalkku	maturiteettien,	rahoituslähteiden	ja	-instrumenttien	osalta.	Pitkäai-
kaisten	lainojen	maturiteettijakauma	on	esitetty	liitetietojen	kohdassa	27.	

Rahoituspolitiikan	mukaisesti	konsernilla	tulee	olla	maksuvalmius,	 jolla	ka-
tetaan	 lähitulevaisuuteen	 kohdistuvat	 sitoumukset.	 Maksuvalmiuden	 vähim-
mäismäärä	on	määritelty	rahoituspolitiikassa.	Konsernin	maksuvalmius	on	tur-
vattu	kassavarojen	lisäksi	vahvistetuilla,	käyttämättömillä	luottolimiiteillä,	joiden	
määrä	tilinpäätöshetkellä	oli	38,5	Me	(63,1	Me).	

Rahoitusvelkojen takaisinmaksujen (nimellismäärä) ja korkojen kassavirtajakauma 2009
	
	 	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015+

Lainat	rahoituslaitoksilta	 -40,4	 -4,4	 -135,5	 -0,0	 -0,0	 -
Rahoitusleasing	 -3,3	 -1,9	 -1,7	 -1,7	 -1,6	 -2,7
Eläkelainat	 -3,9	 -3,9	 -2,6	 -2,6	 -2,6	 -4,3
Pääomalainat	 -	 -11,2	 -4,1	 -4,1	 -4,1	 -
Vaihdettavat	pääomalainat	 -7,4	 -5,2	 -	 -	 -	 -
Yritystodistuslainat	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Ostovelat	ja	muut	velat	 -30,6	 -0,0	 -	 -	 -	 -
Korkokulut	lainoista	 -14,1	 -9,1	 -7,4	 -1,4	 -0,8	 -0,4
Koronvaihtosopimukset,	netto	 -1,8	 -0,6	 -	 -	 -	 -
	 	 -101,5	 -36,2	 -151,3	 -9,9	 -9,1	 -7,3

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

Valuuttajohdannaisten	tuleviin	kassavirtoihin	 liittyy	valuuttakurssieron	osalta	myös	huomattava	vaihtelun	mahdollisuus	eikä	niitä	siksi	esitetä	takaisinmaksu-
taulukossa.	Sähköjohdannaiset	liittyvät	oleellisesti	fyysisiin	sähköntoimituksiin	ja	käsitellään	siten	osana	tulevia	sähkönostoja.	Näin	ollen	niitä	ei	raportoida	osana	
konsernin	rahoitusvelkojen	kassavirtataulukkoa.	Valuuttajohdannaisten,	hyödykejohdannaisten	sekä	korkojohdannaisten	odotetut	kassavirrat	tilinpäätöshetkellä	
vastaavat	niiden	käypiä	arvoja	(liitetietojen	kohta	33	johdannaissopimukset).

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

Rahoitusvelkojen takaisinmaksujen (nimellismäärä) ja korkojen kassavirtajakauma 2008
	
	 	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014+

Lainat	rahoituslaitoksilta	 -27,8	 -7,7	 -4,3	 -123,0	 -	 -2,3
Rahoitusleasing	 -1,9	 -2,5	 -1,2	 -1,2	 -1,2	 -2,4
Eläkelainat	 -3,9	 -3,9	 -3,9	 -2,6	 -2,6	 -6,9
Pääomalainat	 -9,5	 -	 -14,2	 -	 -	 -
Vaihdettavat	pääomalainat	 -	 -15,6	 -14,5	 -	 -	 -
Yritystodistuslainat	 -17,6	 -	 -	 -	 -	 -
Ostovelat	ja	muut	velat	 -54,4	 -0,2	 -	 -	 -	 -
Korkokulut	lainoista	 -12,1	 -8,2	 -7,0	 -4,7	 -0,5	 -0,6
Koronvaihtosopimukset,	netto	 -0,7	 -0,5	 -0,1	 -	 -	 -
	 	 -127,9	 -38,6	 -45,2	 -131,5	 -4,3	 -12,2
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Valuuttariski
Konsernin	valuuttariski	jaetaan	valuuttamääräisistä	tuloista	ja	menoista	johtuvaan	transaktioriskiin	ja	valuuttamääräisistä	oman	pääoman	ehtoisista	sijoituksistaja	
tuloksesta	johtuvaan	translaatioriskiin.	Transaktiopositioon	lasketaan	taseessa	olevat	valuuttamääräiset	myyntisaamiset	ja	ostovelat.	Nämä	muodostavat	trans-
aktioposition	osuuden,	jonka	muutokset	vaikuttavat	liikevoittoon.	Erillisenä	tästä	positiosta	tarkastellaan	niitä	transaktioposition	eriä,	joiden	valuuttakurssimuu-
toksista	aiheutuvat	tulosvaikutukset	kirjataan	rahoitustuottoihin	ja	-kuluihin	kuten	valuuttamääräiset	rahat	ja	pankkisaamiset	sekä	konsernin	sisäiset	ja	ulkoiset	
valuuttalainat.	Transaktioposition	molempien	osien	suojausasteeksi	on	määritelty	90-110	%.	Mikäli	kyseisen	valuutan	position	kokonaismäärä	kuitenkin	alittaa	
3,0	Me,	tehdään	suojautumispäätös	tapauskohtaisesti.	Edellä	mainitusta	position	määrittelystä	voidaan	poiketa	kustannustehokkuuden	säilyttämiseksi.	Näin	on	
toimittu	Componenta	Turkin	valuuttamääräisten	erien	osalta;	taseen	myyntisaamiset	on	valuuttaposition	laskennassa	netotettu	valuuttamääräisiä	velkoja	vastaan	
ja	hyödynnetty	näin	erien	luonnollinen	suojaussuhde	tuloksessa	rahoituserien	jälkeen.	Mikäli	taseen	myyntisaamiset	ja	valuuttamääräiset	velat	eivät	nimellismää-
räisesti	vastaa	toisiaan,	on	suojausaste	konsernin	toimitusjohtajan	päätettävissä	aina	20,0	Me:oon	asti.

Translaatiopositio	määritellään	konsernin	niiden	ulkomaisten	tytär-	ja	osakkuusyritysten	omien	pääomien	ja	kertyneiden	voittojen	perusteella,	joiden	toimintava-
luuttana	on	muu	kuin	euro.	Rahoituspolitiikan	mukaisesti	translaatiopositiosta	suojataan	konsernin	toimitusjohtajan	päätökseen	perustuen	0	-	100	%.	

Suojautumisessa	valuuttakurssien	muutoksilta	käytetään	valuuttalainojen	ja	-talletusten	sekä	muiden	luonnollisten	suojaussuhteiden	lisäksi	tavanomaisia	joh-
dannaisinstrumentteja	kuten	valuuttatermiinejä	ja	-optioita,	joiden	hinnoittelu	markkinoilla	on	luotettavaa.	Valuuttajohdannaisten	maturiteetti	on	alle	vuoden.	

Valuuttariskin	kannalta	merkittävimmät	valuutat	ovat	Turkin	liira	,	Ruotsin	kruunu	ja	Iso-Britannian	punta.
Oheisessa	taulukossa	on	kuvattu	konsernin	avoimen	valuuttaposition,	sisältäen	suojaustarkoituksessa	hankitut	valuuttajohdannaiset	 (liitetietojen	kohta	33),	

herkkyys	muutoksille.	

	 	 		 	 Keskikurssi	 Avoin	kokonais-		 Arvio	potentiaalisesta	 Valuuttakurssimuutoksen	vaikutus	+/-
31.12.2009	 31.12.2009	 valuuttapositio	Me	 valuuttakurssimuutoksesta	%	 tuloslaskelmaan	 omaan	pääomaan

EUR/USD	 1,4406	 -0,0	 5	 0,0/-0,0	 -

EUR/GBP	 0,88810	 5,7	 5	 -0,2/0,2	 -0,1/0,1

EUR/TRY	 2,1603	 120,5	 5	 0,6/-0,6	 -6,3/7,0

EUR/SEK	 10,2520	 -4,9	 5	 -0,0/0,0	 0,3/-0,3

	 	 		 	 Keskikurssi	 Avoin	kokonais-		 Arvio	potentiaalisesta	 Valuuttakurssimuutoksen	vaikutus	+/-
31.12.2008	 31.12.2008	 valuuttapositio	Me	 valuuttakurssimuutoksesta	%	 tuloslaskelmaan	 omaan	pääomaan

EUR/USD	 1,3917	 -1,9	 10	 0,2/-0,2	 -
EUR/GBP	 0,95250	 5,4	 20	 -0,5/0,7	 -0,2/0,3
EUR/TRY	 2,1408	 130,7	 15	 1,5/-2,0	 -18,5/25,1
EUR/SEK	 10,8700	 4,3	 10	 -0,1/0,1	 -0,3/0,3
EUR/DKK	 7,4506	 0,0	 5	 0,0/-0,0	 -

Konsernissa	ei	sovelleta	IAS	39:n	mukaista	rahavirran	tai	käyvän	arvon	suojauslaskentaa	transaktioposition	osalta.

Korkoriski
Konsernin	käyvän	arvon	ja	rahavirran	korkoriski	kohdistuu	lähinnä	konsernin	lainasalkkuun,	myytyihin	laskusaataviin	sekä	rahoitusleasingsopimuksiin.	Konsernin	
asiakasmarkkinoiden	syklisyyden	johdosta	konsernin	nettokorkoaseman	keskimääräinen	koronuudistusjakso	on	rahoituspolitiikassa	määritelty	vähintään	puolek-
si	vuodeksi	ja	enintään	kahdeksi	vuodeksi.	Konsernin	nettokorkoasema	uusiutuu	keskimäärin	10	kuukaudessa	(14	kk).	Korkoriskin	hallitsemiseksi	konsernin	lainat	
ja	sijoitukset	on	hajautettu	sekä	vaihtuva-	että	kiinteäkorkoisiin.	Lisäksi	korkoriski	on	hajautettu	koronuudistusjaksoille.	Korkotason	muutokset	vaikuttavat	siten	
asteittain	konsernin	tulokseen.	Korkoriskiä	hallitaan	lisäksi	käyttämällä	korkojohdannaisia.	Korkojohdannaisilla	on	lisätty	kiinteäkorkoisten	sopimusten	määrää	ja	
siten	pidennetty	keskimääräistä	koronuudistusjaksoa.

Konserni	arvostaa	ainoastaan	 johdannaiset	käypään	arvoon.	Konsernin	 tulosta	suojaavat	korkojohdannaiset	 jaetaan	 IAS	39:n	mukaisessa	rahavirran	suo-
jauslaskennassa	mukana	oleviin	johdannaisiin	sekä	kaupankäyntitarkoituksessa	pidettäviin	varoihin	ja	velkoihin.	Näin	ollen	korkotason	muutokset	eivät	vaikuta	
korollisten	erien	tase-arvoihin	vaan	ainoastaan	tuloslaskelmaan	kirjattaviin	korkokuluihin	ja	-tuottoihin,	kaupankäyntitarkoituksessa	pidettäviksi	luokiteltujen	kor-
kojohdannaisten	käypien	arvojen	muutoksiin	tuloslaskelmassa		sekä	rahavirran	suojauslaskennassa	mukana	olevien	koronvaihtosopimuksten	käypien	arvojen	
muutoksiin	konsernin	omassa	pääomassa.

TULOSLASKELMA	-	RAHOITUSKULUT	 31.12.2009	tilikaudelle	2010	 31.12.2008	tilikaudelle	2009	
	 	 Ennustettu	rahoi-		 Herkkyys	 Ennustettu	rahoi-	 Herkkyys
	 	 tuskulun	muutos	 korkokäyrä	+100bp	 tuskulun	muutos	 korkokäyrä	+100bp

Korolliset	velat	 -1,0	 -1,5	 1,3	 -1,5
Koronvaihtosopimukset,	korkokulut-	ja	tuotot	netto	 0,4	 0,3	 -0,6	 0,6
Koronvaihtosopimukset,	käyvän	arvon	muutos	 -	 0,1	 -	 0,3

OMA	PÄÄOMA	-	SUOJAUSINTRUMENTTIEN	RAHASTO
	 	 	 Käyvän	arvon	muutos	 	 Käyvän	arvon	muutos
	 	 	 korkokäyrä	+100bp	 		 korkokäyrä	+100bp

Koronvaihtosopimukset,	netto	 	 0,3	 	 0,8
(Rahavirran	suojauslaskennassa	mukana	olevat)

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

Laskelmissa	oletusarvona	on,	että	erääntyvät	lainat	uudelleenrahoitetaan	vastaavalla	instrumentilla.	Lisäksi	oletuksena	on,	ettei	lainoja	lyhennetä	eli	laskelmat	
huomioivat	ainoastaan	koronuudistumisriskin,	joka	kohdistuu	tilinpäätöshetkellä	avoimena	oleviin	korollisiin	lainoihin	ja	niiden	nimelliskorkoihin.	
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Luottoriski
Kukin	konserniyhtiö	vastaa	ensisijaisesti	omiin	asiakassaataviin	liittyvistä	luot-
toriskeistä.	Konserninlaajuinen	luotonvalvonta	ohjeistaa	ja	valvoo	luottoriskien	
hallintaa,	 arvioi	 asiakkaiden	 luottokelpoisuutta	 ja	 kykyä	 suoriutua	maksuvel-
votteistaan.	

Konsernilla	ei	ole	merkittäviä	asiakassaatavien	luottoriskikeskittymiä.	Kon-
sernin	 asiakaskunta	 on	 hyvin	 hajautunut	 eikä	 minkään	 yksittäisen	 asiakas-
konsernin	saamiset	ylitä	3	%:ia	konsernin	myyntisaamisista.	95	%	konsernin	
myynnistä	suuntautuu	Eurooppaan	jakautuen	useaan	eri	maahan.	

Monet	asiakkaista	ovat	pitkäaikaisia,	vakavaraisia	yhtiöitä,	mutta	yksittäis-
tapauksissa	käytetään	 luottoseurantayhtiöiden	maksukäyttäytymiseen	 ja	 va-
kavaraisuuteen	liittyviä	raportteja	luottopäätösten	tukena.	Konsernin	luottoris-
kipositiota	pienennetään	myymällä	asiakaslaskusaatavia	rahoitusyhtiöille	ilman	
takautumisoikeutta.	

Meneillään	 olevan	 talouden	 laskusuhdanteen	 johdosta	 asiakasyritysten	
luottoriskit	ovat	kasvaneet.	Kasvaneiden	riskien	vuoksi	Componenta	on	tehos-
tanut	asiakassaatavien	perintää	ja	lyhentänyt	maksuaikoja	osalle	asiakkaistaan	
jo	 vuoden	2009	alusta	 lukien.	Myyntisaamisten	erääntymistä	 ja	 asiakkaiden	
maksuhistoriaa	seurataan	konserninlaajuisesti	vähintään	kahden	viikon	välein.	
Erääntyneiden	saamisten	ylittäessä	konsernin	johdon	asettamat	rajat,	luoton-
hallinta	on	 tarvittaessa	valmis	asettamaan	asiakkaille	 toimituskieltoja	kunnes	
maksusitoumukset	on	suoritettu.

Luottotappiot	tilikaudella	olivat	-0,3	Me	(-0,7	Me).	Konsernin	luottotappio-
riski	 34,7	Me	 (64,5	Me)	 vastaa	 rahoitusvaroja,	 lukuunottamatta	myytävissä	
olevia	 osakesijoituksia.	 Kassavaroja	 sijoitetaan	 vain	 hallituksen	 hyväksymän	
rahoituspolitiikan	mukaisesti	kohteisiin,	joissa	luottoriski	on	arvioitu	vähäiseksi.	
Sijoituksen	enimmäismaturiteetti	on	rajoitettu	1	viikkoon	 ja	enimmäissijoitus-
määrät	on	lisäksi	määritelty	vastapuolittain.	

Konserni	on	saanut	pankkitakauksia	ja	vekseleitä	joiltakin	alihankkijoiltaan,	
toimittajiltaan	 sekä	 asiakkailtaan	 maksettuja	 ennakkoja	 ja	 myyntisaamisia	
vastaan.	Alihankkijoilta	ja	toimittajilta	saatujen	takausten	ja	muiden	sitoumus-
ten	kokonaismäärä	on	4,5	Me.	Asiakkailta	saatujen	 takausten	 ja	muiden	si-
toumusten	kokonaismäärä	on	0,5	Me.	Vakuuksia	ei	ole	mahdollista	siirtää	tai	
myydä	eteenpäin	eikä	niitä	voi	pantata	edelleen.

Avoimet myyntisaamiset erääntyvät seuraavasti

	 	 31.12.2009	 31.12.2008

Erääntymättömät	 	 17,3	 34,7
Erääntyneet	 	 	
	 alle	1	kk	 	 1,7	 10,0
	 1	-	3	kk	 	 0,4	 4,8
	 3	-	6	kk	 	 0,2	 2,3
	 yli	6	kk	 	 0,9	 0,5
	 	 	 20,5	 52,3

 33. johdannaissopimuKset

Johdannaissopimusten nimellisarvot	 2009	 2008	

	 	 Nimellisarvo	 Nimellisarvo

Valuuttajohdannaiset	*)

	 Valuuttatermiinisopimukset	 6,0	 5,4
	 Valuutanvaihtosopimukset	 43,1	 30,9

Korkojohdannaiset
	 Korko-optiot	 	 42,0	 46,0
	 Koronvaihtosopimukset
	 			Alle	1	vuoden	sisällä	erääntyvät	 24,0	 42,2
	 			2-5	vuoden	sisällä	erääntyvät	 28,0	 52,0

Hyödykejohdannaiset
	 Sähkötermiinisopimukset
	 			Alle	1	vuoden	sisällä	erääntyvät	 3,9	 4,4
	 			2-5	vuoden	sisällä	erääntyvät	 4,2	 5,5

*)	Valuuttajohdannaisten	maturiteetti	on	alle	vuosi.

Johdannaissopimusten käyvät arvot	 	 	 2009	 2009	 2009	 2008
	 	 	 	 Käypä	arvo,	 Käypä	arvo,	 Käypä	arvo,	 Käypä	arvo,
	 	 	 	 positiivinen	 negatiivinen	 netto	 netto

Valuuttajohdannaiset
	 Valuuttatermiinisopimukset	 	 	 0,1	 -0,0	 0,1	 0,3
	 Valuutanvaihtosopimukset					 	 	 0,3	 -0,2	 0,1	 2,3

Korkojohdannaiset
	 Korko-optiot	 	 	 0,8	 -0,4	 0,4	 0,6
	 Koronvaihtosopimukset	 	 	 -	 -2,0	 -2,0	 -2,8

Hyödykejohdannaiset
	 Sähkötermiinisopimukset	 	 	 0,2	 -0,6	 -0,4	 -2,1

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

Taseen	valuuttamääräisten	myyntisaamisten	 ja	ostovelkojen	kurssieromuutoksia	vastaan	tehtyjen	valuuttajohdannaisten	realisoituneet	 ja	realisoitumattomat	
valuuttakurssierot	esitetään	 liiketoiminnan	muissa	tuotoissa.	Valuuttamääräisiä	 lainoja	vastaan	tehtyjen	valuuttajohdannaisten	valuuttakurssierot	sekä	kaikkien	
valuuttajohdannaisten	kertyneet	korkoerot	ja	korkoerojen	arvostukset	esitetään	rahoitustuotoissa	ja	-kuluissa.	Niiden	korkosuojausten,	joihin	ei	sovelleta	IAS	39:n	
mukaista	rahavirran	suojauslaskentaa,	käyvät	arvot	kirjataan	tuloslaskelmaan	rahoitustuottoihin	ja	-kuluihin.	Johdannaisten	realisoitumattomat	arvostusvoitot	ja	
-tappiot	esitetään	taseen	lyhytaikaisissa	saamisissa	ja	veloissa.	

Sähkötermiinien herkkyysanalyysi

Sähkötermiinien	markkinahintojen	muutokset	vaikuttaisivat	sähköjohdannaisten	käypiin	arvoihin	seuraavasti:
	 	 	 	 	 	 	
	 		 	 	 	 2009	 	 2008

	 Sähkötermiinien	markkinahinnan	muutos	 	 	 	 15	%/-15	%	 	 30	%/-30	%

	 Sähkötermiinien	käyvän	arvon	muutos	 	 	 	 1,2/-1,2	 	 2,3/-2,3

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

Rahavirran suojauslaskennassa mukana olevat johdannaissopimukset
	 	 	 	 2009	 2009	 2008	 2008
	 	 	 	 Nimellisarvo	 Käypä	arvo,	 Nimellisarvo	 Käypä	arvo,
	 	 	 	 	 tehokas	osuus	 	tehokas	osuus

Korkojohdannaiset
	 Koronvaihtosopimukset	 	 	 42,0	 -1,5	 73,0	 -2,2

Hyödykejohdannaiset
	 Sähkötermiinisopimukset	 	 	 8,1	 -0,2	 9,8	 -2,1

Korkojen	ja	hyödykkeiden	markkinahintariskeiltä	suojaavien	johdannaisten	käyvät	arvot	on	kirjattu	rahavirran	suojauslaskennan	periaatteiden	mukaisesti	oman	
pääoman	suojausinstrumenttien	rahastoon,	josta	ne	siirretään	tuloslaskelmaan	suojattavan	erän	toteutuessa	tai	jos	sen	toteutumista	ei	enää	voida	pitää	toden-
näköisenä.	Korkojohdannaisista	 aiheutuvat	 tuloslaskelmavaikutukset	 kirjataan	 rahoitustuottoihin	 ja	 -kuluihin	 ja	 sähköjohdannaisten	 ostojen	 oikaisueriin.	 Tilin-
päätöshetkellä	korkoriskeiltä	suojatut	erät	 toteutuvat	kolmen	vuoden	kuluessa,	samoin	suojatut	sähköostot.	Suojattujen	rahavirtojen	toteutuminen	on	erittäin	
todennäköistä.
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Tytäryhtiöiden	hankintamenoon	ei	ole	aktivoitu	kuluneella	tilikaudella	tai	sitä	edeltäneellä	vertailukaudella	valuuttakurssieroja.

Ulkomaiseen yhtiöön tehtyjen nettosijoitusten suojauslaskennassa mukana olevat johdannaissopimukset

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

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaissopimusten käyvät arvot
	 	 	 	 2009	 2009	 2008	 2008
	 	 	 	 Nimellisarvo	 Käypä	arvo	 Nimellisarvo	 Käypä	arvo

Valuuttajohdannaiset
	 Valuuttatermiinisopimukset	 	 	 6,0	 0,1	 5,4	 0,3
	 Valuutanvaihtosopimukset	 	 	 43,1	 0,1	 30,9	 2,3

Korkojohdannaiset
	 Korko-optiot	 	 	 42,0	 0,4	 46,0	 0,6
	 Koronvaihtosopimukset	 	 	 10,0	 -0,5	 21,2	 0,0

Kaupankäyntitarkoituksessa	pidettävät	rahoitusvarat	-luokkaan	kuuluvat	johdannaissopimukset	liittyvät	konsernin	riskienhallintaan,	mutta	niihin	ei	sovelleta	IAS	
39:n	mukaista	suojauslaskentaa

Konsernilla	ei	ole	tilinpäätöshetkellä	kytkettyjä	johdannaisia.

 34. muut VuoKrasopimuKset 

Konserni vuokralle ottajana

Ei-purettavissa	olevien	muiden	vuokrasopimusten	perusteella	maksettavat	vä-
himmäisvuokrat	erääntyvät	seuraavasti:

	 	 2009	 2008

Yhden	vuoden	kuluessa	 1,5	 1,5
Yli	vuoden	mutta	enintään	viiden	vuoden	kuluttua	 1,7	 2,7
Yli	viiden	vuoden	kuluttua	 0,2	 0,3
Vähimmäisvuokrat	yhteensä	 3,5	 4,5

Ei-purettavissa	olevat	muut	vuokrasopimukset	sisältävät	suurimmaksi	osaksi	
kiinteistöjen,	tuotantolaitteiden	ja	autojen	vuokrasopimuksia,	joiden	keskimää-
räinen	pituus	on	3-5	vuotta.	Joihinkin	sopimuksista	sisältyy	osto-optio	hintaan,	
jonka	voidaan	odottaa	vastaavan	mahdollisena	toteutushetkenä	kohteen	käy-
pää	arvoa.

Vuoden	2009	tuloslaskelmaan	sisältyy	muiden	ei-purettavissa	olevien	vuok-
rasopimusten	perusteella	suoritettuja	vuokramenoja	-2,8	Me	(-1,6	Me).

Konserni vuokralle antajana

Ei-purettavissa	olevien	muiden	vuokrasopimusten	perusteella	saatavat	vähim-
mäisvuokrat	erääntyvät	seuraavasti:

	 	 2009	 2008

Yhden	vuoden	kuluessa	 0,7	 0,6
Yli	vuoden	mutta	enintään	viiden	vuoden	kuluttua	 2,7	 2,1
Vähimmäisvuokrat	yhteensä	 3,4	 2,7

Muutamia	tällä	hetkellä	 tarpeettomista	 tuotanto-	 ja	 toimistotiloista	on	annet-
tu	vuokralle.	Vuokrasopimusten	pituudet	ovat	keskimäärin	yhdestä	kolmeen	
vuotta,	 mutta	 joihinkin	 sopimuksiin	 liittyy	 mahdollisuus	 jatkovuokrakauteen	
alkuperäisen	 päättymispäivän	 jälkeen.	 Osa	 kiinteistöistä	 luokitellaan	 IFRS:n	
mukaisesti	sijoituskiinteistöiksi.

  35. VastuusitoumuKset  

Konserni vuokralle ottajana

	 	 2009	 2008

Kiinteistökiinnitykset
	 Omista	velvoitteista	 15,2	 15,2

Yrityskiinnitykset
	 Omista	velvoitteista	 -	 2,2

Pantit
	 Omista	velvoitteista	 198,1	 151,2

Muut	vastuut	*)	 4,4	 13,2

*)	Vuoden	2008	muut	vastuut	sisältää	Euroopan	komission	20.10.2005	anta-
man	päätöksen,	 jossa	Componenta	velvoitettiin	palauttamaan	Karkkilan	kau-
pungille	väitettyä	EY:n	perustamissopimuksen	vastaista	valtiontukea	yhteensä	
noin	2,4	Me	korkoineen	siitä	päivästä	lukien,	kun	tuki	on	asetettu	Componentan	
käyttöön.	Componenta	valitti	Euroopan	komission	päätöksestä	Euroopan	Yhtei-
söjen	ensimmäisen	oikeusasteen	tuomioistuimeen	(”CFI”)	29.12.2005	 jätetyllä	
kanteella.	CFI	on	18.12.2008	antamallaan	 tuomiolla	kumonnut	Euroopan	ko-
mission	20.10.2005	tekemän	päätöksen.	CFI	on	lisäksi	velvoittanut	komission	
korvaamaan	Componentan	oikeudenkäyntikulut	asiassa.

Suomen	 valtio	 käynnisti	 Componentaa	 vastaan	 komission	 päätöksen	
20.10.2005	 perusteella	 takaisinperintäoikeudenkäynnin	 Helsingin	 hallinto-
oikeudessa.	CFI:n	kumottua	komission	päätöksen	Suomen	valtio	peruutti	ta-
kaisinperintävaatimuksensa.	Takaisinperintäoikeudenkäynti	Helsingin	hallinto-
oikeudessa	on	päättynyt.

Componenta	on	vuonna	2007	toimittanut	Wärtsilä	Finland	Oy:lle	(”Wärtsilä”)	
noin	0,8	Me:lla	runkolaakerin	satuloita,	 jotka	ovat	Wärtsilän	 ilmoituksen	mu-
kaan	olleet	virheellisiä.	Virheelliset	runkolaakerin	satulat	on	Wärtsilän	toimesta	
korjattu	tai	vaihdettu.	Wärtsilä	on	ilmoittanut	Componentalle,	että	sille	on	ai-
heutunut	huomattavat			vahingot	mm.	kyseisten	komponenttien	tarkistamises-
ta,	korjaamisesta	 ja	vaihtamisesta,	 tuotannon	pysäyttämisestä	 ja	omien	 toi-
mitusten	myöhästymisistä.	Ilmoitetut	vahingot	ylittävät	tilauksen	alkuperäisen	
arvon.	Componenta	on	ilmoittanut	Wärtsilälle,	ettei	se	ole	vastuussa	Wärtsilän	
edellä	 mainituista	 vahingoista.	 Osapuolten	 neuvottelut	 asian	 selvittämiseksi	
ovat	kesken	eikä	kumpikaan	osapuoli	ole	 ryhtynyt	asiassa	oikeudellisiin	 toi-
menpiteisiin.

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

	 	 2009	 2008

Velat,	joiden	vakuudeksi	annettu	kiinnityksiä
	 Rahalaitoslainat	 0,4	 0,3
	 Eläkelainat	 9,5	 11,5
	 	 9,9	 11,8

Velat,	joiden	vakuudeksi	on	annettu	
muita	pantteja
	 Rahalaitoslainat	 144,0	 135,8
	 Eläkelainat	 0,5	 0,8
	 	 144,6	 136,6
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 36. lÄhipiiritapahtumat

Konserniyhtiöt
Yritys	 Kotipaikka	 Konsernin	omistusosuus	%	 Emoyhtiön	omistusosuus	%

Componenta	Belgium	N.V.	 Sint-Lambrechts-Woluwe,	Belgia	 100,0	 -
Componenta		B.V.	 Belfeld,	Alankomaat	 100,0	 100,0
Componenta	Dökümcülük	Ticaret	ve	Sanayi	A.S.	 Orhangazi,	Turkki	 93,6	 93,6
Componenta	France	S.A.S.	 Nanterre,	Ranska	 100,0	 -
Componenta	Främmestad	AB	 Essunga,	Ruotsi	 100,0	 -
Componenta	Germany	GmbH	 Korshenbroich,	Saksa	 100,0	 -
Componenta	Industri	AB	 Kristinehamn,	Ruotsi	 100,0	 -
Componenta	Italy	Srl	 Milano,	Italia	 100,0	
Componenta	Karkkila	Oy	 Karkkila	 100,0	 100,0
Componenta	Netherlands	B.V.	 Tegelen,	Alankomaat	 100,0	 -
Componenta	Nisamo	Oy	 Lempäälä	 100,0	 -
Componenta	Pietarsaari	Oy	 Pietarsaari	 100,0	 -
Componenta	Pietarsaari		MS	Oy	 Pietarsaari	 100,0	 -
Componenta	Pori	Oy	 Pori	 100,0	 -
Componenta	Suomivalimo	Oy	 Iisalmi	 100,0	 -
Componenta	Sweden	AB	 Kristinehamn,	Ruotsi	 100,0	 -
Componenta	UK	Ltd	 Staffordshire,	Iso-Britannia	 93,6	 -
Componenta	USA,	LCC	 Iowa,	USA	 100,0	 -
Componenta	Wirsbo	AB	 Surahammar,	Ruotsi	 95,0	 -
Högfors-Finance	Oy	 Karkkila	 100,0	 -
Karkkilan	Koskikiinteistö	Oy	 Karkkila	 81,0	 66,9
Karkkilan	Lääkärikeskus	Oy	 Karkkila	 100,0	 100,0
Karkkilan	Valimokiinteistö	Oy	 Karkkila	 100,0	 -
Kiinteistö	Oy	Ala-Emali	 Karkkila	 98,2	 98,2
Kiinteistö	Oy	Pietarsaaren	Tehtaankatu	13	 Pietarsaari	 100,0	 -
Kiinteistö	Oy	Uusporila	 Karkkila	 100,0	 31,8
Kiinteistö	Oy	Ylä-Emali	 Karkkila	 100,0	 100,0
Luoteis-Uudenmaan	Kiinteistöt	Oy	 Karkkila	 100,0	 100,0
Pietarsaaren	Vanha	Valimo	Oy	 Pietarsaari	 100,0	 -
Uudenmaan	Rakennustiimi	Oy	 Karkkila	 100,0	 100,0
Vanhan	Ruukin	Kiinteistöpalvelu	Oy	 Karkkila	 100,0	 100,0

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa
	 	 2009	 2008

Tavaroiden	myynnit	osakkuusyrityksille	 -	 -

Tavaroiden	ostot	osakkuusyrityksiltä	 -0,2	 -0,5
Palveluiden	ostot	osakkuusyrityksiltä	 -	 -0,1
	 	 -0,2	 -0,6

Lähipiirin	kanssa	toteutuneet	tavaroiden	ja	palvelujen	myynnit	perustuvat	kon-
sernin	voimassaoleviin	hinnastoihin.

Johdon (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat ja toimitusjohtajien sijaiset) 
työsuhde-etuudet

	 	 2009	 2008

Palkat	ja	muut	lyhytaikaiset	työsuhde-etuudet,	Me	 -1,4	 -1,6

Palkat	ja	palkkiot,	1	000	e

Toimitusjohtaja	 -238	 -270

Hallituksen	jäsenet
Heikki	Bergholm	 -50	 -50
Yrjö	Julin	 -25	 -
Heikki	Lehtonen	 -25	 -25
Marjo	Miettinen	 -25	 -25
Juhani	Mäkinen	 -25	 -25
Matti	Tikkakoski	 -25	 -25

Erityisiä	johdon	eläkesitoumuksia	ei	ole.
Velat	ja	saamiset	osakkuusyrityksiltä	on	eritelty	kyseisten	tase-erien	liitetie-

doissa,	liitteet	18	ja	21.

Lähipiiritapahtumat
Lähipiiriin	kuuluville	henkilöille	on	myönnetty	kuluneella	tilikaudella	ja	sitä	edel-
täneillä	tilikausilla	yhteensä	voimassa	olevia	lainasaamisia	0,4	Me	(0,2	Me).
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emoyhtiÖn tuloslasKelma 1.1. - 31.12. (suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti)

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1. - 31.12.

Me	 	 2009	 2008

LIIKEVAIHTO	 19,8	 12,0
Liiketoiminnan	muut	tuotot	 0,8	 0,9
Liiketoiminnan	kulut	 -14,3	 -13,6
Poistot	ja	arvonalentumiset	 -0,4	 -0,4

LIIKEVOITTO	 5,8	 -1,1

Rahoitustuotot	 23,6	 51,6
Rahoituskulut		 -21,6	 -26,3
Rahoitustuotot	ja	-kulut	yhteensä	 2,0	 25,3

TULOS	RAHOITUSERIEN	JÄLKEEN	 7,8	 24,2

Satunnaiset	erät	 3,4	 -

TULOS	SATUNNAISTEN	ERIEN	JÄLKEEN	 11,3	 24,2

Tilinpäätössiirrot	 0,0	 -

Välittömät	verot	 1,2	 -0,2

TILIKAUDEN	TULOS	 12,5	 24,0

Emoyhtiön tase 31.12. 

Me	 	 2009	 2008

VASTAAVAA

PYSYVÄT	VASTAAVAT
	 Aineettomat	hyödykkeet	 1,1	 1,2
	 Aineelliset	hyödykkeet	 0,4	 0,5
	 Sijoitukset	 208,6	 207,1
	 	 210,1	 208,8
VAIHTUVAT	VASTAAVAT
	 Pitkäaikaiset	saamiset	 122,4	 93,9
	 Lyhytaikaiset	saamiset	 12,5	 11,6
	 Rahat	ja	pankkisaamiset	 0,7	 1,9
	 	 135,7	 107,3

VASTAAVAA	YHTEENSÄ	 345,8	 316,1

VASTATTAVAA

OMA	PÄÄOMA
	 Osakepääoma	 21,9	 21,9
	 Ylikurssirahasto	 15,1	 15,1
	 Vararahasto	 0,0	 0,0
	 Sijoitetun	vapaan	oman	pääoman	rahasto	 33,3	 4,1
	 Kertyneet	voittovarat	 41,4	 20,7
	 Tilikauden	voitto	 12,5	 24,0
Oma	pääoma	yhteensä	 124,3	 85,8

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN	KERTYMÄ	 -	 0,0

VIERAS	PÄÄOMA
Pitkäaikaiset	velat
	 Pääomalainat		 28,6	 44,2
	 Muut	korolliset	velat	 148,7	 147,4
Lyhytaikaiset	velat	 	
	 Pääomalainat		 7,4	 9,5
	 Muut	korolliset	velat	 32,8	 23,4
	 Korottomat	velat	 4,1	 5,8
Vieras	pääoma	yhteensä	 221,6	 230,3

VASTATTAVAA	YHTEENSÄ	 345,8	 316,1
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Konsernin Kehitys

KONSERNIN	KEHITYS	2005	-	2009
	 	 	 	 	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS
Me	 	 	 	 	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Liikevaihto	 	 	 	 343,2	 362,1	 634,7	 681,4	 299,6
Liikevoitto	 	 	 	 9,9	 14,5	 42,7	 47,3	 -15,4
Rahoitustuotot	ja	-kulut	 	 	 	 -8,9	 -9,9	 -20,0	 -28,7	 -21,8
Tulos	rahoituserien	jälkeen	 	 	 	 1,0	 4,6	 22,7	 18,6	 -37,2
Tilikauden	tulos	 	 	 	 2,2	 3,5	 21,6	 13,9	 -28,7

Tilauskanta	kauden	lopussa	 	 	 	 60,4	 95,4	 129,0	 73,6	 58,8*)

Liikevaihdon	muutos,	%	 	 	 	 8,6	 5,5	 75,3	 7,4	 -56,0
Viennin	ja	ulkomaantoimintojen	osuus,	%	 	 	 	 81,9	 82,4	 89,1	 87,6	 82,7
*)	Tilauskanta	15.1.2010.

KONSERNIN	KEHITYS	2005	-	2009	ILMAN	KERTALUONTEISIA	ERIÄ
	 	 	 	 	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS
Me	 	 	 	 	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Liikevaihto	 	 	 	 343,2	 362,1	 634,7	 681,4	 299,6
Liikevoitto	 	 	 	 6,6	 14,9	 34,9	 47,9	 -15,4
Rahoitustuotot	ja	-kulut	 	 	 	 -8,9	 -9,9	 -20,0	 -28,7	 -21,8
Tulos	rahoituserien	jälkeen	 	 	 	 -2,4	 5,0	 14,9	 19,2	 -37,2

	 	 	 	 	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS	 IFRS
	 	 	 	 	 31.12.2005	 31.12.2006	 31.12.2007	 31.12.2008	 31.12.2009

Taseen	loppusumma	 	 	 	 269	 484	 497	 448	 388
Korolliset	nettovelat	 	 	 	 145	 251	 243	 262	 242
Sijoitettu	pääoma	 	 	 	 198	 360	 371	 339	 317
Sijoitetun	pääoman	tuotto,	%	 	 	 	 5,0	 6,6	 11,9	 13,6	 -4,1
Oman	pääoman	tuotto,	%	 	 	 	 4,2	 5,9	 23,0	 14,8	 -45,1
Omavaraisuusaste,	%	 	 	 	 18,1	 19,2	 20,3	 15,9	 17,5
Net	gearing,	%,	pääomalaina	velkana	 	 	 	 297,5	 270,7	 241,3	 369,1	 356,4
Bruttoinvestoinnit	 	 	 	 25,1	 123,6	 64,5	 46,0	 17,9
Henkilöstön	lukumäärä	tilikauden	lopussa,	ilman	vuokratyövoimaa		 	 	 2	185	 4	316	 4	314	 4	294	 3	614
Henkilöstö	keskimäärin	tilikaudella,	ilman	vuokratyövoimaa	 	 	 	 2	214	 2	196	 4	206	 4	395	 3	684

LIIKEVAIHTO	MARKKINA-ALUEITTAIN

Me	 	 	 	 	 	 	 1-12/2008	 	 1-12/2009

Suomi	 	 	 	 	 	 102,4	 	 51,8
Ruotsi	 	 	 	 	 	 104,8	 	 39,8
Saksa	 	 	 	 	 	 100,7	 	 58,6
Iso-Britannia	 	 	 	 	 	 80,7	 	 31,2
Turkki	 	 	 	 	 	 80,5	 	 49,4
Benelux-maat	 	 	 	 	 	 72,4	 	 19,2
Muu	Eurooppa	 	 	 	 	 	 105,2	 	 37,8
Muut	Maat	 	 	 	 	 	 34,7	 	 11,7
Yhteensä      681,4  299,6

LIIKEVAIHDON	KEHITYS	MARKKINA-ALUEITTAIN

Me	 	 Q1/08	 Q2/08	 Q3/08	 Q4/08	 Q1/09	 Q2/09	 Q3/09	 Q4/09

Suomi	 34,6	 23,0	 18,9	 26,0	 21,4	 11,8	 9,0	 9,6
Ruotsi	 19,8	 35,3	 25,0	 24,8	 11,0	 8,0	 8,7	 12,1
Saksa	 25,5	 27,1	 28,4	 19,7	 16,9	 12,7	 14,4	 14,5
Iso-Britannia	 26,8	 24,1	 19,1	 10,7	 7,6	 7,9	 7,8	 7,8
Turkki	 21,6	 26,2	 26,2	 6,5	 9,0	 15,3	 10,2	 14,9
Benelux-maat	 18,8	 23,7	 18,3	 11,7	 6,8	 2,6	 5,0	 4,9
Muu	Eurooppa	 30,3	 33,2	 24,7	 16,9	 11,6	 10,4	 6,0	 9,8
Muut	Maat	 7,7	 8,4	 9,5	 9,2	 3,8	 1,9	 3,7	 2,3
Yhteensä 185,0 201,0 170,1 125,3 88,1 70,6 64,8 76,1

KONSERNIN	KEHITYS

Me	 	 	 	 	 	 	 1-12/2008	 	 1-12/2009

Liikevaihto	 	 	 	 	 	 681,4	 	 299,6
Liikevoitto	 	 	 	 	 	 47,3	 	 -15,4
Nettorahoituskulut	*)	 	 	 	 	 	 -28,7	 	 -21,8
Tulos	rahoituserien	jälkeen	 	 	 	 	 	 18,6	 	 -37,2
*)	Nettorahoituskuluja	ei	kohdisteta	liiketoimintadivisioonille

KONSERNIN	KEHITYS	LIIKETOIMINTADIVISIOONITTAIN

Liikevaihto,	Me	 	 	 	 	 	 1-12/2008	 	 1-12/2009

Valimot		 	 	 	 	 	 294,0	 	 124,9
Konepajat		 	 	 	 	 	 243,3	 	 92,3
Turkki	 	 	 	 	 	 242,7	 	 114,0
Muu	liiketoiminta	 	 	 	 	 	 75,7	 	 49,8
Sisäiset	ja	kertaluonteiset	erät	 	 	 	 	 	 -174,2	 	 -81,4
Componenta yhteensä      681,4  299,6
	



61COMPONENTA OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

Liikevoitto,	Me	 	 	 	 	 	 1-12/2008	 	 1-12/2009

Valimot		 	 	 	 	 	 23,2	 	 -11,9
Konepajat		 	 	 	 	 	 4,3	 	 -11,3
Turkki	 	 	 	 	 	 19,9	 	 2,4
Muu	liiketoiminta	 	 	 	 	 	 -0,3	 	 4,7
Sisäiset	ja	kertaluonteiset	erät	 	 	 	 	 	 0,2	 	 0,7
Componenta yhteensä      47,3  -15,4

Tilauskanta,	Me	 	 	 	 	 	 12/2008	 	 12/2009*)

Valimot	ja	konepajat	 	 	 	 	 	 53,5	 	 33,4
Turkki	 	 	 	 	 	 17,9	 	 24,2
Muu	liiketoiminta	 	 	 	 	 	 2,3	 	 1,2
Componenta yhteensä      73,6  58,8
*)	Tilauskanta	15.1.2010	

KONSERNIN	KEHITYS	NELJÄNNESVUOSITTAIN

Me	 	 Q1/08	 Q2/08	 Q3/08	 Q4/08	 Q1/09	 Q2/09	 Q3/09	 Q4/09

Liikevaihto	 185,0	 201,0	 170,1	 125,3	 88,1	 70,6	 64,8	 76,1
Liikevoitto	 23,1	 23,2	 7,2	 -6,2	 -6,1	 -4,3	 -3,2	 -1,7
Nettorahoituskulut	*)	 -8,2	 -4,5	 -5,9	 -10,1	 -4,7	 -5,7	 -6,5	 -4,9
Tulos	rahoituserien	jälkeen	 14,9	 18,7	 1,3	 -16,3	 -10,9	 -10,1	 -9,7	 -6,5
*)	Nettorahoituskuluja	ei	kohdisteta	liiketoimintadivisioonille

LIIKETOIMINTADIVISIOONIEN	KEHITYS	NELJÄNNESVUOSITTAIN

Liikevaihto,	Me	 Q1/08	 Q2/08	 Q3/08	 Q4/08	 Q1/09	 Q2/09	 Q3/09	 Q4/09

Valimot		 73,6	 86,4	 71,5	 62,6	 43,1	 29,0	 26,8	 25,9
Konepajat		 65,7	 71,0	 56,1	 50,5	 28,6	 21,3	 19,0	 23,4
Turkki	 70,7	 71,1	 70,6	 30,4	 24,0	 28,0	 26,8	 35,2
Muu	liiketoiminta	 24,8	 21,7	 16,3	 12,8	 12,8	 12,1	 12,3	 12,5
Sisäiset	ja	kertaluonteiset	erät	 -49,9	 -49,1	 -44,3	 -30,9	 -20,5	 -19,8	 -20,1	 -21,0
Componenta yhteensä 185,0 201,0 170,1 125,3 88,1 70,6 64,8 76,1

Liikevoitto,	Me	 Q1/08	 Q2/08	 Q3/08	 Q4/08	 Q1/09	 Q2/09	 Q3/09	 Q4/09

Valimot		 8,8	 12,4	 2,2	 -0,3	 -3,4	 -3,5	 -2,6	 -2,3
Konepajat		 2,6	 4,2	 0,7	 -3,2	 -3,2	 -2,3	 -2,9	 -2,8
Turkki	 13,0	 7,0	 4,2	 -4,2	 -0,6	 0,6	 1,3	 1,1
Muu	liiketoiminta	 0,1	 -0,2	 0,3	 -0,5	 0,9	 1,2	 1,1	 1,4
Sisäiset	ja	kertaluonteiset	erät	 -1,5	 -0,1	 -0,1	 1,9	 0,2	 -0,4	 -0,1	 1,0
Componenta yhteensä 23,1 23,2 7,2 -6,2 -6,1 -4,3 -3,2 -1,7

Tilauskanta	kauden	lopussa,	Me	 Q1/08	 Q2/08	 Q3/08	 Q4/08	 Q1/09	 Q2/09	 Q3/09	 Q4/09*)

Valimot	ja	konepajat	 85,7	 86,4	 85,5	 53,5	 29,8	 29,5	 28,8	 33,4
Turkki	 45,7	 48,1	 31,2	 17,9	 14,6	 22,2	 19,7	 24,2
Muu	liiketoiminta	 3,2	 3,5	 6,5	 2,3	 1,8	 0,0	 0,6	 1,2
Componenta yhteensä 134,6 138,0 123,2 73,6 46,2 51,7 49,0 58,8
*)	Tilauskanta	15.1.2010		 	 	 	 	 	 	 	

KONSERNIN	KEHITYS	ILMAN	KERTALUONTEISIA	ERIÄ

Me	 	 	 	 	 	 	 1-12/2008	 	 1-12/2009

Liikevaihto	 	 	 	 	 	 681,4	 	 299,6
Liikevoitto	 	 	 	 	 	 47,9	 	 -15,4
Nettorahoituskulut	*)	 	 	 	 	 	 -28,7	 	 -21,8
Tulos	rahoituserien	jälkeen	 	 	 	 	 	 19,2	 	 -37,2
*)	Nettorahoituskuluja	ei	kohdisteta	liiketoimintadivisioonille

KONSERNIN	KEHITYS	LIIKETOIMINTADIVISIOONITTAIN	ILMAN	KERTALUONTEISIA	ERIÄ

Liikevoitto,	Me	 	 	 	 	 	 1-12/2008	 	 1-12/2009

Valimot		 	 	 	 	 	 23,2	 	 -11,9
Konepajat		 	 	 	 	 	 4,3	 	 -11,3
Turkki	 	 	 	 	 	 19,9	 	 2,4
Muu	liiketoiminta	 	 	 	 	 	 -0,3	 	 4,7
Sisäiset	erät	 	 	 	 	 	 0,8	 	 0,7
Componenta yhteensä      47,9  -15,4

KONSERNIN	KEHITYS	NELJÄNNESVUOSITTAIN	ILMAN	KERTALUONTEISIA	ERIÄ

Me	 	 Q1/08	 Q2/08	 Q3/08	 Q4/08	 Q1/09	 Q2/09	 Q3/09	 Q4/09

Liikevaihto	 185,0	 201,0	 170,1	 125,3	 88,1	 70,6	 64,8	 76,1
Liikevoitto	 23,1	 23,1	 7,7	 -6,0	 -6,1	 -4,4	 -3,3	 -1,7
Nettorahoituskulut	*)	 -8,2	 -4,5	 -5,9	 -10,1	 -4,7	 -5,7	 -6,5	 -4,9
Tulos	rahoituserien	jälkeen	 14,9	 18,6	 1,7	 -16,1	 -10,8	 -10,2	 -9,7	 -6,5
*)	Nettorahoituskuluja	ei	kohdisteta	liiketoimintadivisioonille	 	 	 	 	 	 	 	

LIIKETOIMINTADIVISIOONIEN	KEHITYS	NELJÄNNESVUOSITTAIN	ILMAN	KERTALUONTEISIA	ERIÄ

Liikevoitto,	Me	 Q1/08	 Q2/08	 Q3/08	 Q4/08	 Q1/09	 Q2/09	 Q3/09	 Q4/09

Valimot		 8,8	 12,4	 2,2	 -0,3	 -3,4	 -3,5	 -2,6	 -2,3
Konepajat		 2,6	 4,2	 0,7	 -3,2	 -3,2	 -2,3	 -2,9	 -2,8
Turkki	 13,0	 7,0	 4,2	 -4,2	 -0,6	 0,6	 1,3	 1,1
Muu	liiketoiminta	 0,1	 -0,2	 0,3	 -0,5	 0,9	 1,2	 1,1	 1,4
Sisäiset	erät	 -1,5	 -0,2	 0,3	 2,1	 0,2	 -0,4	 -0,1	 1,0
Componenta yhteensä 23,1 23,1 7,7 -6,0 -6,1 -4,4 -3,3 -1,7
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osaKKeenomistajat ja osaKKeet

SUURIMMAT	OSAKKEENOMISTAJAT	31.12.2009

Osakkaan	nimi	 	 	 	 	 	 Osakkeet	 Osuus	äänivallasta,	%

1	 Lehtonen	Heikki	 	 	 	 	 	 5	311	340	 30,42
	 	 Cabana	Trade	S.A.	 	 	 	 	 	 3	501	988	
	 	 Oy	Högfors-Trading	Ab	 	 	 	 	 	 1	806	052	
	 	 Lehtonen	Heikki	 	 	 	 	 	 3	300	
2	 Etra-Invest	Oy	Ab	 	 	 	 	 	 4	237	464	 24,27
3	 Keskinäinen	työeläkevakuutusyhtiö	Varma	 	 	 	 	 	 978	968	 5,61
4	 Keskinäinen	Eläkevakuutusyhtiö	Ilmarinen	 	 	 	 	 	 724	266	 4,15
5	 Suomen	Teollisuussijoitus	Oy	 	 	 	 	 	 666	666	 3,82
6	 FIM	Forte	Sijoitusrahasto	 	 	 	 	 	 393	403	 2,25
7	 Suomen	Kulttuurirahasto	 	 	 	 	 	 236	000	 1,35
8	 Bergholm	Heikki	 	 	 	 	 	 230	000	 1,32
9	 Laakkonen	Mikko	 	 	 	 	 	 200	000	 1,15
10	 Lehtonen	Anna-Maria	 	 	 	 	 	 178	823	 1,02
11	 Kukkonen	Jorma	 	 	 	 	 	 127	000	 0,73
12	 Caldanos	Oy	 	 	 	 	 	 101	267	 0,58
13		 Erikoissijoitusrahasto	Evli	Wealth	Manager	 	 	 	 	 	 95	869	 0,55
14	 Rausanne	Oy	 	 	 	 	 	 91	200	 0,52
15	 Mäkelä	Kai	 	 	 	 	 	 66	200	 0,38
Hallintarekisteröidyt	osakkeet	 	 	 	 	 	 274	505	 1,57
Muut	osakkaat	 	 	 	 	 	 3	544	827	 20,31
Yhteensä	 	 	 	 	 	 17	457	798	 100,00

Hallituksen	jäsenten	omistusosuus	on	32,1	%.	Kaikilla	osakkeilla	on	yhtäläinen	äänioikeus.	
Jos	kaikki	vaihtovelkakirjat	konvertoidaan	osakkeiksi,	hallituksen	jäsenten	omistusosuus	muuttuu	29,9	%:iin.

OSAKKEENOMISTUS	SUURUUSLUOKITTAIN	31.12.2009

Osakkeiden	lukumäärä	 Osakkaita,	kpl	 %	 	 Osakkeita,	kpl	 %

1	-	100	 	 570	 22,20	 	 37	570	 0,22
101	-	500	 1	075	 41,86	 	 305	060	 1,75
501	-	1	000	 408	 15,89	 	 333	566	 1,91
1	001	-	5	000	 385	 14,99	 	 910	794	 5,22
5	001	-	10	000	 46	 1,79	 	 342	506	 1,96
10	001	-	50	000	 63	 2,45	 	 1	461	618	 8,37
50	001	-	100	000	 7	 0,27	 	 479	809	 2,75
100	001	-	500	000	 8	 0,31	 	 1	671	471	 9,57
500	001	-	 6	 0,23	 	 11	915	404	 68,25
Yhteensä	=	liikkeellelaskettu	määrä	 2	568	 100,00	 	 17	457	798	 100,00

OSAKKEENOMISTUKSEN	JAKAUMA	SEKTOREITTAIN	31.12.2009

	 	 	 	 	 	 	 %

Kotimaiset	yritykset	 	 	 	 	 43,30
Rahoitus-	ja	vakuutuslaitokset	 	 	 	 	 3,08
Julkisyhteisöt	 	 	 	 	 9,76
Voittoa	tavoittelemattomat	yhteisöt	 	 	 	 	 1,94
Kotitaloudet	 	 	 	 	 19,69
Hallintarekisteröidyt	osakkeet	ja	muu	ulkomaalaisomistus	 	 	 	 	 22,23
	 	 	 	 	 	 	 100,00
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OSAKEKOHTAISET	TUNNUSLUVUT

	 	 	 	 	 	 	 2009	 2008

Tulos/osake	(EPS),	e	 	 	 	 	 	 -2,30	 1,24
Tulos/osake	(EPS)	laimennuksella,	e	 	 	 	 	 	 -1,84	 1,04
Rahavirta/osake,	e	 	 	 	 	 	 1,16	 2,68
Oma	pääoma/osake,	e	 	 	 	 	 	 3,51	 5,88
Osinko/osake,	e	*)	 	 	 	 	 	 0,00	 0,30
Osinko/tulos,	%	 	 	 	 	 	 0,00	 24,29
Efektiivinen	osinkotuotto,	%	 	 	 	 	 	 0,00	 6,32
Hinta/voitto-suhde	(P/E-luku)	 	 	 	 	 	 neg.	 3,85
Osakkeen	kurssi	tilikauden	lopussa,	e	 	 	 	 	 	 4,12	 4,75
Osakkeen	keskikurssi,	e	 	 	 	 	 	 4,45	 8,34
Alin	kurssi,	e	 	 	 	 	 	 3,60	 4,62
Ylin	kurssi,	e	 	 	 	 	 	 5,73	 11,76
Osakekannan	markkina-arvo	tilikauden	lopussa,	Me	 	 	 	 	 	 72,0	 52,0
Pörssivaihto,	1	000	kpl		 	 	 	 	 	 3	511	 3	503
Pörssivaihto,	%	kokonaismäärästä		 	 	 	 	 	 20,1	 32,0
Osakkeiden	keskimääräinen	lukumäärä	tilikaudella,	1	000	kpl	 	 	 	 	 	 12	312	 10	944
Osakkeiden	lukumäärä	tilikauden	lopussa,	1	000	kpl	 	 	 	 	 	 17	458	 10	946

*)	Vuonna	2009	hallituksen	esitys.	 	

COMpONENTA OYJ:N (CTH) OSAKKEEN KUUKAUSIVAIHTO VUOSINA 2005 - 2009, KpL

COMpONENTA OYJ:N (CTH) OSAKKEEN KURSSIKEHITYS VUOSINA 2005 - 2009, EUROA

Componentan	osakkeen	kurssi	(CTH),	e

NASDAQ	OMX	Helsingin	yleishintaindeksi
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Oman	pääoman	tuotto-%	(ROE)	 =	 Tulos	rahoituserien	jälkeen	–	verot	x	100
	 Oma	pääoma	ilman	pääomalainoja	+	vähemmistöosuus	
	 (vuosineljännesten	keskiarvo)

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

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

Tulos/osake,	e	(EPS)	 =	 Tulos	rahoituserien	jälkeen	–	verot		+/-	vähemmistöosuus
	 	 Osakkeiden	keskimääräinen	lukumäärä	tilikaudella

Tulos/osake,	e,	 =	 Kuten	yllä,		mutta	osakemäärään	on	lisätty	optioiden	oikeuttama	osakemäärä,
laimennusvaikutuksella	 	 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.	Vaihtovelkakirjalainalla	merkittävissä	olevat	osakkeet	on	lisätty
	 	 jakajan	osakemäärän.

Kassavirta/osake,	e	(CEPS)	 =	 Liiketoiminnan	nettokassavirta
	 	 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	 =	 Osakkeiden	lukumäärä	tilikauden	lopussa	x	tilikauden	viimeinen	pörssikurssi

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

Korolliset	nettovelat	 =	 Korolliset	velat	+	pääomalainat	-	rahat	ja	pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste	(net	gearing),	%	 =	 Korolliset	nettovelat	x	100
	 	 Oma	pääoma	ilman	pääomalainoja	+	vähemmistöosuus

tunnusluKujen lasKentaKaaVat
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hallituKsen VoitonjaKoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 87 244 366,77 euroa, josta tilikauden voitto on 12 484 251,63 euroa. Hallitus esittää 10.3.2010 

pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

  Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2010

 Heikki Bergholm Yrjö Julin  Marjo Miettinen

 hallituksen puheenjohtaja

 Juhani Mäkinen   Matti Tikkakoski Heikki Lehtonen

   toimitusjohtaja
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tilintarKastusKertomus

Componenta Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Componenta Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2009. Tilin-

päätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetie-

dot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riit-

tävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus 

antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja mää-

räysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjan-

pito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausun-

to tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden 

noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toi-

mintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain 

mukaisesti. 

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimen-

piteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäy-

töksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä 

esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tar-

peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mu-

kaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja talou-

dellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 26. päivänä tammikuuta 2010

Oy Audicon Ab

KHT-yhteisö

Marja-Leena Turunen

KHT
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tietoja osaKKeenomistajille

Varsinainen yhtiökokous
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikko-
na 10.3.2010 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä Satotalon au-
ditoriossa osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 
on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2010 rekisteröity Eu-
roclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeen-
omistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle ar-
vo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee 
ilmoittautua viimeistään 5.3.2010 klo 10.00 kirjeitse osoitteella Com-
ponenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, puhelimitse 010 403 2761, 
faksilla 010 403 2721 tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.
com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoit-
tautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimit-
tamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla 
merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 
26.2.2010, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden 
mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi 
osakasluetteloon yhtiökokouksen osallistumista varten viimeistään 
5.3.2010 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan kat-
sotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun 
mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään 
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien il-
moittamista merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjo-
jen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Osingonjakoehdotus 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009  
ei jaeta osinkoa voimassa olevan konsernin osingonjakopolitiikan 
mukaisesti. 

Osingonjakopolitiikan mukaisesti yhtiön tavoitteena on mak-
saa 30 - 50 % nettovoitosta osinkoina. Hallitus huomioi konsernin 
tuloskehityksen, rahoitusrakenteen ja kasvuodotukset osingonja-
koehdotusta tehdessään. 

Muut ehdotukset yhtiökokoukselle 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökoko-
us valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 700 000 oman 
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön va-
paalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osak-
keenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankinta-
hetken markkinahintaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voi-
massa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Halli-
tus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 
23.2.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osak-
keiden hankkimisesta. 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökoko-
us päättäisi poistaa yhtiöjärjestyksen nykyisen kohdan 7 ja muuttaa 
yhtiöjärjestyksen numerointia vastaavasti sekä muuttaa yhtiön yh-
tiöjärjestyksen nykyiset kohdat 4, 6, 8, 9 ja 11. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön 

äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Componenta Oyj:n 10.3.2010 
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön uudeksi 
hallituksen jäseneksi valittaisiin KTM Pii Kotilainen Componentan 
operatiiviseksi johtajaksi nimitetyn Yrjö Julinin tilalle ja että muut 
hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin uudestaan seuraavaksi toimi-
kaudeksi. 

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2010
Vuonna 2010 Componenta julkaisee kolme osavuosikatsausta. 

	 •	 Osavuosikatsaus	tammi		maaliskuulta	22.4.2010
	 •	 Osavuosikatsaus	tammi		kesäkuulta	16.7.2010
	 •	 Osavuosikatsaus	tammi		syyskuulta	19.10.2010	

Osavuosikatsausten julkistusten yhteydessä analyytikoille ja tiedo-
tusvälineiden edustajille järjestettävät tiedotustilaisuudet ovat sa-
manaikaisesti nähtävissä webcast-lähetyksinä Componentan inter-
net-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Tämä vuosikertomus on saatavissa sekä painettuna versiona, 
verkkoversiona että verkossa luettavana pdf-tiedostona. 

Componentan julkaisut ja tiedotteet ovat heti julkaisuajan-
kohdan jälkeen luettavissa verkossa osoitteessa www.componenta.
com/tiedotteet. Vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset lähete-
tään paperimuodossa vain niille, jotka ovat sitä yhtiöltä pyytäneet. 
Painetun tai paperille tulostetun julkaisun voi tilata Componentan 
verkkosivuilta osoitteessa www.componenta.com/julkaisutilaus, 
puhelimitse numerosta 010 403 2761 tai sähköpostitse osoitteesta 
ir.componenta@componenta.com. 

Rekisteröitymällä Componentan internet-sivuilla osoitteessa www.
componenta.com/tiedotepalvelu voi myös tilata omaan sähköpostiinsa 
kaikki yrityksen tiedotteet heti niiden julkistamisen jälkeen.

Vuosikertomuksen lisäksi Componenta julkaisee vuoden 2009 
yritysvastuuraportin kevään 2010 aikana. 

Kaikki Componentan taloudelliset julkaisut ovat suomeksi ja 
englanniksi. 

Osakkeen tiedot
Componenta Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 
19.3.2001 alkaen. Osake on listattu pienten yhtiöiden sarjassa, toimi-
alana teollisuustuotteet ja -palvelut. Osakesarjoja on yksi. 

Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä: CTH1V 
ISIN-tunnus: FI0009010110 

Sijoittajasuhteet
Tavoitteemme on antaa kattavaa tietoa Componentasta ja sen toi-
mintaympäristöstä institutionaalisille sijoittajille, piensijoittajille, 
analyytikoille ja lehdistön edustajille. Meille on tärkeää, että sidos-
ryhmillämme on Componentaa käsittelevä informaatio aina helpos-
ti ulottuvilla, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisemista 
Componenta noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa, jolloin emme jär-
jestä sijoittajatapaamisia tai kommentoi tuloskehitystä.

Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen ir.componenta@
componenta.com. 
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MYYNTI- JA SUUNNITTELUKESKUKSET

Customer Product Center Finland
Componenta Oyj
Panuntie 4
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Faksi  010 403 2832
S-posti: fi.sales@componenta.com 

Customer Product Center Sweden
Componenta Främmestad AB
Främmestadvägen 29
SE-465 97 Nossebro
Sweden
Puh. +46 10 450 7500
Faksi  +46 10 450 7599
S-posti: se.sales@componenta.com 

Customer Product Center Holland
Componenta B.V.
P.O.Box 10212
NL-6000 GE Weert 
The Netherlands
Puh. +31 495 513 800
Faksi  +31 495 513 195
S-posti: nl.sales@componenta.com 

Customer Product Center Turkey, 
Manisa
Componenta A.S. 
Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. no: 14
Manisa
Turkey 
Puh. +90 236 233 8057 
Faksi +90 236 233 8061
S-posti: tr.sales@componenta.com 

Customer Product Center Turkey, 
Orhangazi
Componenta A.S. 
Gölyolu no: 26 (PK18) 
Orhangazi, 16801 Bursa
Turkey 
Puh. +90 224 573 4263 
Faksi +90 224 573 4273 +90 224 573 5458
S-posti: tr.sales@componenta.com 

MYYNTIKONTTORIT

Componenta Germany GmbH
An der Insel 32 C
DE-41352 Korschenbroich
Germany
Puh. +49 2165 872447
Faksi +49 2165 872449 
S-posti: nl.sales@componenta.com 

Componenta Germany GmbH, 
Stuttgartin toimisto
Curiestrasse 2
70563 Stuttgart
Puh. +49 711 67 400 138
Faksi: +49 711 67 400 200
S-posti: nl.sales@componenta.com 

Componenta France S.A.S.
16 rue Ampère
F-95300 Pontoise
France
Puh: +33 (0) 1 34 24 67 50 
Faksi: +33 (0) 1 34 24 67 55
S-posti: fr.sales@componenta.com 

Componenta Italy S.r.l.
Corso Unione Sovietica 612/21
IT-10135 Torino
Italy
Puh. +39 011 0864 811
Faksi: +39 011 0864 911
S-posti: it.sales@componenta.com  

Componenta UK Ltd
Unit 3, Upper Keys Business Park
Keys Park Road
Hednesford
Staffordshire
WS12 2GE
England 
Puh. +44 1543 495 555
Faksi: +44 8700 512 061
S-posti: uksales@componenta.com 

Componenta USA LLC
407 Northpark Blvd
Huxley, Iowa 
USA 50124
Puh. +1 515 597 4201
Faksi: +1 515 597 4202 
S-posti: us.sales@componenta.com

VALIMOT

Componenta B.V. Heerlen
(Furan & HWS)
de Koumen 2
NL-6433 KD Hoensbroek
The Netherlands
Puh. +31 495 513 800
Faksi: +31 455 283 695 

Componenta Karkkila Oy
PL 40
(Bremerintie)
03601 Karkkila
Puh. 010 403 00 
Faksi: 010 403 2614 

Componenta Manisa
Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.S.
Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. no:14 
Manisa 
Turkey 
Puh. +90 236 233 8057 
Faksi: +90 236 233 8061 

Componenta Orhangazi 
Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.S. 
Gölyolu no: 26 (PK18) Orhangazi 
16801 Bursa 
Turkey 
Puh. +90 224 573 4263 
Faksi: +90 224 573 4273, +90 224 573 5458 

Componenta Pietarsaari Oy
PL 37
(Birgerintie 3)
68601 Pietarsaari
Puh. 010 403 00 
Faksi: 010 403 3199 

Componenta Pori Oy
PL 94
(Vanhasahankatu 3)
28101 Pori
Puh. 010 403 00
Faksi: 010 403 3798 

Componenta Suomivalimo Oy
Parkatintie 31
74120 Iisalmi
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 3654 

Componenta B.V. Weert
Lozerweg 90
NL-6006 SR Weert
The Netherlands
Puh. +31 495 581 800
Faksi: +31 495 513 895

KONEpAJAT

Componenta Främmestad AB
Främmestadvägen 29
SE-465 97 Nossebro
Sweden
Puh. +46 10 450 7500
Faksi:  +46 10 450 7599 

Componenta Nisamo Oy
Niinikuruntie 4
33880 Lempäälä
Tel. 010 403 00
Faksi: 010 403 3901 

Componenta Orhangazi MS
Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.S. 
Gölyolu no: 26 (PK18) Orhangazi 
16801 Bursa 
Turkey 
Tel. +90 224 573 4263 
Fax +90 224 573 4273, +90 224 573 5458 

Componenta Pietarsaari MS Oy
PL 37
(Birgerintie 3)
68601 Pietarsaari
Puh. 010 403 00 
Faksi: 010 403 3585 

Componenta Pistons 
Tehtaankatu 1 - 13
68600 Pietarsaari
Puh. 010 403 00
Fax 010 403  

Componenta B.V. Weert MS
Lozerweg 90
NL-6006 SR Weert
The Netherlands
Puh. +31 495 581 800
Faksi +31 495 513 895

Componenta Wirsbo AB
P.O.Box 102 (Nordanöverken)
SE-730 61 Virsbo
Sweden
Puh. +46 223 395 00
Faksi  +46 223 347 19 
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