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TOImInnAn TehOSTAmIS-
OhjelmA 2012 - 2014 
Componentan lokakuussa 2012 
aloittama konserninlaajuinen toi-
minnan tehostamisohjelma on 
edennyt odotusten mukaisesti. Uusi 
organisaatio aloitti 1.11.2012 ja sen 
tehtävänä on erityisesti keskittyä 
toiminnan tehostamisohjelman to-
teuttamiseen. Tehostamisohjelman 
tavoitteena on parantaa yhtiön kan-
nattavuutta 25 Me vuoden 2014 lop-
puun mennessä. Säästöistä noin 
60 %:n odotetaan vaikuttavan jo ku-
luvan vuoden tulokseen.  

Turkin Orhangazissa aloitetun 
tuottavuuden parantamisohjelman 
puitteissa on toteutettu huomattava 
määrä toimenpiteitä ja saavutettu 
merkittäviä kustannussäästöjä. Uusi 
kevennetty organisaatio aloitti toi-
mintansa jo vuoden 2012 lopussa ja 
tehokkuutta saatiin parannettua eri-
tyisesti tuotannonohjauksen avulla 
sekä lukuisilla tuote- ja prosessipa-
rannuksilla. Orhangazin tuottavuu-
den tehostamisohjelman odotetaan 
tuovan yhteensä 9 Me:n vuotuiset 
kustannussäästöt vuoden 2014 lop-
puun mennessä.

Hollannin tuotantoyksiköiden ra-
kenneuudistus ja 55 työpaikan vä-
hennykset saatettiin loppuun ensim-
mäisen vuosineljänneksen aikana. 
Vähennysten vuotuiset kustannus-
säästöt ovat 2,6 Me, joka vastaa noin 
puolta koko ohjelmalle Hollannissa 
asetetuista tavoitteista. Tuottavuutta 
parannettiin kaikilla tuotantolinjoilla.  
Tuottavuuden tehostamisohjelma 
jatkuu vielä vuoden 2013 kolmannelle 

LIIKEVAIhdOSSA jA LIIKEVOITOSSA 
SELVä KääNNE PArEMPAAN 
VErrATTUNA EdELLISEEN 
VUOSINELjäNNEKSEEN

Q1 lyhyeSTI

• Liikevaihto katsauskaudella kasvoi 9 % edelliseen 
neljännekseen verrattuna ja oli 128 Me (117 Me). 
Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrat-
tuna liikevaihto oli 15 % pienempi (150 Me).

• Konsernin toiminnan tehostamisohjelma on 
toteutunut odotusten mukaisesti ja sen odotetaan 
parantavan konsernin tulosta 25 Me ensi vuoden 
loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2012.

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 
selvästi edellisestä neljänneksestä ollen 3,8 Me 
(-3,5 Me), mutta jäi selvästi edellisvuoden vas-
taavaa ajanjaksoa alhaisemmaksi pienemmän 
liikevaihdon johdosta (10,2 Me). 

• Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia 
eriä oli -2,2 Me (2,8 Me). 

• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 
-0,09 e (0,13 e). 

• Konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa 
kasvoi 7 % verrattuna vuodenvaihteeseen ja oli 89 
Me (83  Me), mutta jäi 16 % alhaisemmalle tasolle 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrat-
tuna (106 Me).

• Rahavarat ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit 
katsauskauden lopussa olivat 37 Me, joka on 7 Me 
vähemmän kuin vuodenvaihteessa (44 Me). Edelli-
sen vuoden vastaava luku oli 66 Me. 
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Kustannussäästöjen arvioidaan ole-
van 3 Me jo vuoden 2013 aikana.

Componentan takomoliiketoi-
minnan tehostamisohjelman toi-
me n pite e t  Ruot s i s s a  kos k ivat 
kaikkia kolmea takomoa. Smedje-
backenin takomon alasajo ja tuote-
siirrot Arvikaan aloitettiin ensim-
mäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi 
takomo liiketoiminnasta vähennettiin 
yhteensä 41 työpaikkaa. Näiden toi-
menpiteiden odotetaan tuovan vuo-
sitasolla noin 2 Me:n kustannussääs-
töt vuoden 2013 aikana.

TAmmI - mAAlISKUUn 2013 
OSAVUOSIKATSAUS

lIIKeVAIhTO jA TIlAUSKAnTA
Konsernin liikevaihto tammi - maa-
liskuussa kasvoi edelliseen vuosi-
neljännekseen verrattuna 9 % ja oli 
128 Me (117 Me), mutta laski edellis-
vuodesta 15 %, jolloin se oli 150 Me. 
Konsernin kapasiteetin käyttöaste 
katsauskaudella oli 59 % ja edellisenä 
vuonna vastaavalla periodilla 70 %. 
Tilauskanta katsauskauden lopussa 
kasvoi edellisestä vuosineljännek-
sestä 7 % ja oli 89 Me (83 Me), mutta 
laski edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna 16 %, jolloin 
se oli 106 Me.  Tilauskanta käsittää 
kahden seuraavan kuukauden asi-
akkaille vahvistetut tilaukset. 

Valimodivisioonan liikevaihto 
katsauskaudella nousi 14 % edel-
lisestä vuosineljänneksestä ollen 
85 Me (75 Me), mutta laski 20 % ver-

rattuna edellisen vuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon (106 Me). Tilaus-
kanta katsauskauden lopussa oli 
5 % korkeammalla tasolla verrat-
tuna edelliseen vuosineljännek-
seen ollen 59 Me (56 Me), mutta 
15 % alhaisemmalla tasolla ver-
rattuna edell isvuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon (69 Me). Valimo-
divisioonan tilauskanta muodostuu 
raskaan ajoneuvoteollisuuden, ra-
kennus- ja kaivoskoneteollisuuden, 
koneenrakennusteollisuuden sekä 
maatalous koneteollisuuden tilauk-
sista. 

Kone paj ad iv i s io ona n  l i i ke -
vaihto katsauskaudella nousi edel-
lisestä vuosineljänneksestä 10 % ol-
len 28 Me (25 Me), mutta laski 14 % 
verrattuna edellisen vuoden vas-
taavaan ajanjaksoon (32 Me). Tilaus-
kanta katsauskauden lopussa oli 9 % 
korkeammalla tasolla verrattuna 
edelliseen vuosineljännekseen ollen 
20 Me (19 Me) ja 2 % korkeammalla 
tasolla verrattuna edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon (20 Me). Ko-
nepajadivisioonan tilauskanta ker-
tyy raskaan ajoneuvoteollisuuden, 
rakennus- ja kaivoskoneteollisuu-
den, koneenrakennus- sekä maata-
louskoneteollisuuden tilauksista. 

A lu m i i n i d iv i s i o o n a n  l i i ke -
vaihto katsauskaudella nousi edelli-
sestä vuosineljänneksestä 1 % ollen 
17 Me (17 Me), mutta laski 14 % ver-
rattuna edellisen vuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon (20 Me). Tilaus-
kanta katsauskauden lopussa oli 2 % 

vuosineljännekselle saakka ja loput 
säästöistä näkyvät vuoden 2014 liike-
voitossa.

Ruotsin Främmestadin konepa-
jan suurten sarjojen koneistustoi-
minnot keskitetään jatkossa Turkin 
Orhangazin konepajaan. Orhanga-
zin konepajan laajennuksen raken-
nustyöt aloitettiin alkuvuoden ai-
kana. Laajennus tullaan saattamaan 
loppuun kesällä 2013. Suurten sar-
jojen tuotesiirtojen suunnittelu on 
edennyt suunnitelmien mukaisesti 
ja tuotesiirrot toteutetaan pääosin 
vuoden viimeisen ja ensi vuoden 
ensimmäisen neljänneksen aikana. 
Toimenpiteillä odotetaan saavutet-
tavan 3 Me:n vuotuiset kustannus-
säästöt vuoden 2014 loppuun men-
nessä.

Pietarsaaren valimon iso-Disa-
linja suljetaan aiemman suunnitel-
man mukaisesti kolmannen vuo-
sineljänneksen loppuun mennessä. 
Tarvittavat toimenpiteet tuotesiir-
tojen toteuttamiseksi Turkin Orhan-
gaziin ja Suomen Poriin on aloitettu. 
Toimenpiteet ovat edenneet ensim-
mäisen vuosineljänneksen aikana 
suunnitelmien mukaisesti ja niiden 
odotetaan parantavan konsernin lii-
kevoittoa 3 Me vuoden 2014 loppuun 
mennessä.

Konsernin hallinto-, myynti- ja 
suunnitteluorganisaation toiminnan 
tehokkuuteen ja kiinteiden kustan-
nusten leikkaamiseen tähtäävät toi-
menpiteet saatettiin loppuun ensim-
mäisen vuosineljänneksen aikana. 

Tuloslaskelman eroanalyysi katsauskaudella verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan:
Me Q1/13 Q1/12 Ero %

Liikevaihto 127,7 150,4  -15 %

Tuotannon arvo 130,4 154,3  -16 %

Materiaalit -53,9 -64,0 -16 %

Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -29,0 -31,8 -9 %

Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -39,3 -44,1 -11 %

Kulut yhteensä -122,2 -139,8 -13 %

Käyttökate 8,2 14,5 -44 %
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on myös 150 Me:n yritystodistusoh-
jelma, josta yhtiöllä ei kuitenkaan ol-
lut velkaa katsauskauden lopussa. 
Nettovelkaantumisaste oman pää-
omanehtoiset lainat omaan pää-
omaan mukaan lukien oli 228 % 
(159 %). 

Konsernin omavaraisuusaste oli 
maaliskuun lopussa 15,9 % (17,4 %). 
Konsernin maaliskuun lopun oma 
pääoma, oman pääomanehtoiset lai-
nat omaan pääomaan mukaan lu-
kien, suhteessa taseen loppusum-
maan oli 20,8 % (23,0 %). Konsernin 
omaan pääomaan vaikutti poikke-
uksellisena eränä Componentan ty-
täryhtiön, Componenta Dökümcülük 
A.S:n inflaatiorahaston uudelleen-
luokittelusta aiheutunut kertaluon-
teinen vero -3,1 Me. 

Liiketoiminnan nettorahavirta 
katsauskaudella oli -3,0 Me (5,3 Me), 
josta käyttöpääoman muutokset oli-
vat -4,1 Me (-4,3 Me). Käyttöpääoma 
kasvoi lähinnä varastojen ja myyn-
tisaatavien kasvun johdosta. Com-
ponenta tehostaa pääomien käyttöä 
myyntisaatavien myyntiohjelmilla, 
joiden perusteella osa myyntisaata-
vista myydään ilman takautumis-
oikeutta. Myytyjen myyntisaata-
vien määrä maaliskuun lopussa oli 
81,9 Me (87,4 Me). Lisäksi pääomien 
käyttöä tehostetaan Turkissa myös 
ostovelkojen myyntiohjelmilla.

InVeSTOInnIT
Katsauskauden tuotannollisten in-
vestointien määrä oli 3,4 Me (4,3 Me), 
josta rahoitusleasinginvestointien 
osuus oli 0,0 Me (0,1 Me). Inves-
tointien nettorahavirta oli -3,8 Me 
(-5,5 Me), joka sisältää konsernin in-
vestointien kassavirran aineellisiin 
ja aineettomiin hyödykkeisiin, myy-
tyjen ja ostettujen osakkeiden sekä 
myytyjen käyttöomaisuushyödyk-
keiden kassavirran.

SegmenTTIen KehITyS
Componenta muutti segmenttira-
portointimalliaan 1.1.2013 alkaen si-
ten, että jatkossa raportoidaan 
maantieteellisten segmenttien si-
jaan uusien liiketoimintadivisioonien 

korkeammalla tasolla verrattuna 
edelliseen vuosineljännekseen ol-
len 12 Me (12 Me), mutta 14 % alhai-
semmalla tasolla verrattuna edel-
lisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
(14 Me). Alumiinidivisioonan tilaus-
kanta muodostuu autoteollisuuden 
ja raskaan ajoneuvoteollisuuden ti-
lauksista.

Componentan liikevaihto jakau-
tui katsauskaudella asiakastoimi-
aloittain seuraavasti: raskaat ajo-
neuvot 29 % (26 %), rakennus- ja 
kaivosteollisuus 20 % (23 %), ko-
neenrakennusteollisuus 18 % (18 %), 
maatalouskoneet 19 % (18 %) ja auto-
teollisuus 14 % (14 %).

TUlOS
Konsernin katsauskauden käyttö-
kate ilman kertaluonteisia eriä oli 
8,2 Me, joka kasvoi selvästi edelli-
sestä neljänneksestä (0,9 Me), mutta 
jäi edellisen vuoden vastaavaa jak-
soa alhaisemmaksi (14,5 Me).  Kon-
sernin käyttökatetta paransivat 
toteutetut säästötoimenpiteet ja pa-
rantunut volyymi. Edelliseen vuo-
teen verrattuna käyttökatteen pie-
neneminen johtui alhaisemmista 
myyntivolyymeista. 

Konsernin katsauskauden liike-
voitto ilman kertaluonteisia eriä pa-
rani selvästi edelliseen vuosinel-
jännekseen verrattuna ja oli 3,8 Me 
(-3,5 Me), mutta heikkeni edellis-
vuodesta, jolloin se oli 10,2 Me. Liike-
voiton paraneminen edelliseen vuo-
sineljännekseen verrattuna johtui 
lähinnä kasvaneista volyymeista ja 
toteutetuista tehokkuusohjelmista. 
Katsauskauden kertaluonteiset erät 
liittyvät pääasiassa sopeutustoi-
menpiteisiin Hollannissa -0,2 Me, 
Orhangazin valimoon -0,2 Me sekä 
Pietarsaaren valimon isomman tuo-
tantolinjan lakkauttamiseen -0,1 Me.

Konsernin nettorahoituskulut  
katsauskaudella olivat -6,0 Me 
(-7,4 Me). Nettorahoituskulut pie-
nenivät edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdasta johtuen alhaisem-
mista korkokuluista ja merkittävästi 
pienemmistä rahoituksen uudel-
leenjärjestelykuluista. 

Konsernin katsauskauden tu-
los rahoituserien jälkeen ilman ker-
taluonteisia eriä oli -2,2 Me (2,8 Me) 
ja kertaluonteisten erien jälkeen 
-2,7 Me (2,7 Me).

Katsauskauden tuloksen perus-
teella lasketut verot ilman kerta-
luonteisia eriä olivat 0,7 Me (-0,2 Me) 
ja kertaluonteisten erien jälkeen 
0,8 Me (-0,2 Me).  

Sijoitetun pääoman tuotto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 4,9 % (12,8 %) 
ja kertaluonteisten erien jälkeen 
4,4 % (12,7 %). Oman pääoman tuotto 
ilman kertaluonteisia eriä oli -7,2 % 
(16,9 %) ja kertaluonteisten erien jäl-
keen -9,7 % (16,2 %).

TASe, rAhOITUS jA KASSAVIrTA
Katsauskauden lopun rahat ja pank-
kisaamiset olivat yhteensä 12,1 Me 
(66,3 Me). Tämän lisäksi  Compo-
nentan turkkilaisella tytäryhtiöllä, 
Componenta Dökümcülük A.S:lla 
oli katsauskauden lopussa käyttä-
mättömiä sitovia luottositoumuksia 
turkkilaisista pankeista yhteensä 
25,3 Me. Katsauskauden lopun likvi-
diteettitilanne heikkeni 6,7 Me ver-
rattuna vuodenvaihteeseen, jolloin 
se oli yhteensä 43,9 Me.  Tämä joh-
tui pääasiassa maaliskuun lopussa 
maksetusta syndikaattilainan ly-
hennyksestä, 5 Me. Edellisen vuoden 
ensimmäisen vuosineljänneksen 
vertailuluvussa ovat mukana myös 
maaliskuussa 2012 osakeannilla ja 
hybridilainalla kerätyt varat, jotka 
käytettiin vuoden 2012 toisen vuosi-
neljänneksen aikana korollisten vel-
kojen takaisinmaksuihin. 

Turkin rahoitusmarkkinat ovat 
kehittyneet viime vuosien aikana 
suotuisasti. Turkissa toimii huomat-
tava määrä vakavaraisia ja kasvavia 
pankkeja. Tämän johdosta Compo-
nenta on siirtänyt asteittain rahoi-
tuksen painopistettä Turkkiin, sa-
malla kun operatiivisen toiminnan 
painopiste ja kasvu on keskittynyt 
sinne.

Korolliset nettovelat ilman IFRS:n 
mukaista 23,4 Me:n pääomalainojen 
velkaosuutta olivat katsauskauden 
lopussa 224 Me (177 Me). Konsernilla 
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edellisen vuoden vastaavaan ajan-
jaksoon (32 Me). 

Konepajadivisioonan tilauskanta 
oli katsauskauden lopussa 9 % kor-
keammalla tasolla verrattuna edelli-
seen vuosineljännekseen ja oli 20 Me 
(19 Me) ja 2 % korkeammalla tasolla 
verrattuna edellisvuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon (20 Me).

Liikevoitto oli 0,0 Me eli 0,1 % lii-
kevaihdosta, kun se edellisellä vuo-
sineljänneksellä oli -0,8 Me eli -3,4 % 
liikevaihdosta ja edellisen vuoden 
vastaavalla ajanjaksolla 1,0 Me eli 
3,0 % liikevaihdosta. Liikevoitto nousi 
edellisestä vuosineljänneksestä lä-
hinnä kasvaneiden volyymien ja toi-
minnan tehostamisohjelmien ansi-
osta.

Konepajadivisioonan henkilö-
määrä mukaan lukien vuokratyö-
voima oli katsauskauden lopussa 
4 % korkeammalla tasolla verrat-
tuna edelliseen vuosineljännekseen 
eli 372 (357) ja samalla tasolla verrat-
tuna edellisvuoden vastaavaan ajan-
jaksoon (369).

Alumiinidivisioona
Alumiinidivisioonan tuotantoyksiköt 
sijaitsevat Turkin Manisassa ja muo-
dostuvat alumiinivalimosta sekä alu-
miinivanteita valmistavasta yksi-
köstä.

Alumiinidivisioonan liikevaihto 
katsauskaudella nousi edellisestä 
vuosineljänneksestä 1 % ja oli 17 Me 
(17 Me), mutta laski 14 % verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajan-
jaksoon (20 Me). 

Alumiinidivisioonan tilauskanta 
oli katsauskauden lopussa 2 % kor-
keammalla tasolla verrattuna edelli-
seen vuosineljännekseen ja oli 12 Me 
(12 Me), mutta 14 % alhaisemmalla 
tasolla verrattuna edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon (14 Me).

Liikevoitto oli 2,0 Me eli 11,5 % lii-
kevaihdosta, kun se edellisellä vuo-
sineljänneksellä oli 1,4 Me eli 8,4 % 
liikevaihdosta ja edellisen vuoden 
vastaavalla ajanjaksolla 3,4 Me eli 
17,1 % liikevaihdosta. Alumiinidivi-
sioonan liikevoitto nousi edellisestä 

vuosineljänneksestä volyymien ja 
paremman tuottavuuden ansiosta. 

Alumiinidivisioonan henkilö-
määrä mukaan lukien vuokratyö-
voima oli katsauskauden lopussa sa-
malla tasolla verrattuna edelliseen 
vuosineljännekseen eli 671 (674), 
mutta 9 % pienempi verrattuna edel-
lisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
(738).

muu liiketoiminta
Muu liiketoiminta sisältää Wirsbon 
takomot Ruotsissa, myynti- ja lo-
gistiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n 
Englannissa, palvelu- ja kiinteistöyh-
tiöt Suomessa, konsernin hallinto-
toiminnot ja osakkuusyhtiö Kumsan 
A.S:n Turkissa. Muun liiketoimin-
nan liikevoitto katsauskaudella oli 
-0,4 Me (0,2 Me).  

henKIlöSTö 
Konsernin keskimääräinen henki-
lömäärä katsauskauden aikana oli 
4 321 (4 731) mukaan lukien vuokra-
työvoima 246 (462). Konsernin hen-
kilömäärä katsauskauden lopussa 
oli 4 313 (4 790), johon sisältyy vuok-
ratyöntekijöiden määrä 259 (434). 
Maantieteellisesti henkilöstö jakau-
tui siten, että katsauskauden lo-
pussa Turkissa oli 57 % (56 %), Suo-
messa 19 % (19 %), Hollannissa 14 % 
(17 %), ja Ruotsissa 10 % (8 %) henki-
löstöstä.

OSAKepääOmA jA OSAKKeeT
Componenta Oyj:n osake noteerataan 
NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön 
osakkeiden yhteenlaskettu määrä 
katsauskauden lopussa oli 22 231 173 
osaketta. Osakepääoma oli maalis-
kuun lopussa 21,9 Me (21,9 Me). Osak-
keen kurssi oli maaliskuun lopussa 
1,78 euroa (3,21 euroa). Katsauskau-
den keskikurssi oli 1,99 euroa, alin 
kurssi 1,76 euroa ja ylin kurssi 2,12 
euroa. Osakekannan markkina-
arvo oli katsauskauden lopussa 
39,6 Me (56,2 Me). Osakkeen suhteel-
linen vaihto katsauskaudella oli 2,9 % 
(2,4 %) osakekannasta.

mukaisesti. Lisätietoja uuden seg-
menttiraportointimallin vaikutuk-
sesta Componentan taloudelliseen 
raportointiin annettiin erillisellä tie-
dotteella 18.4.2013.

Valimodivisioona
Valimodivisioonan tuotantoyksiköt 
sijaitsevat Turkin Orhangazissa, Hol-
lannin Heerlenissä ja Weertissä sekä 
Suomen Iisalmessa, Karkkilassa, Pie-
tarsaaressa ja Porissa.

Valimodivisioonan liikevaihto 
katsauskaudella nousi 14 % edel-
lisestä vuosineljänneksestä ja oli 
85 Me (75 Me), mutta laski 20 % ver-
rattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon (106 Me). 

Valimodivisioonan tilauskanta 
oli katsauskauden lopussa 5 % kor-
keammalla tasolla verrattuna edelli-
seen vuosineljännekseen ja oli 59 Me 
(56 Me), mutta 15 % alhaisemmalla 
tasolla verrattuna edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon (69 Me).

Liikevoitto oli 2,6 Me, joka vastaa 
3,0 % liikevaihdosta, kun se edellisellä 
vuosineljänneksellä oli -4,3 Me eli 
-5,8 % liikevaihdosta ja edellisen vuo-
den vastaavalla ajanjaksolla 5,6 Me eli 
5,3 % liikevaihdosta. Liikevoitto nousi 
edellisestä vuosineljänneksestä kas-
vaneiden volyymien ja tehostamis-
ohjelmien ansiosta.

Valimodivisioonan henkilömäärä 
mukaan lukien vuokratyövoima oli 
katsauskauden lopussa 1 % alhai-
semmalla tasolla verrattuna edel-
liseen vuosineljännekseen eli 2 818 
(2 835) ja 14 % pienempi verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajanjak-
soon (3 260).

Konepajadivisioona
Konepajadivisioonan tuotantoyksi-
köt sijaitsevat Turkin Orhangazissa 
ja Ruotsin Främmestadissa. Lisäksi 
Konepajadivisioonaan kuuluu män-
tiä valmistava yksikkö Suomen Pie-
tarsaaressa.

Konepajadivisioonan liikevaihto 
katsauskaudella nousi edellisestä 
vuosineljänneksestä 10 % ja oli 28 Me 
(25 Me), mutta laski 14 % verrattuna 
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OSAKeAnTI jA 
OSAKKeISIIn OIKeUTTAVAT 
erITyISOIKeUdeT 
Componentan 22.3.2013 kokoontu-
nut yhtiökokous päätti hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 
hallituksen päättämään osakean-
nista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta yhdessä tai useam-
massa erässä, joko maksua vastaan 
tai maksutta. Annettavien osakkei-
den määrä, mukaan lukien erityis-
ten oikeuksien perusteella saatavat 
osakkeet, voi olla yhteensä enintään 
7 500 000 osaketta. Hallitus voi päät-
tää antaa joko uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa mahdollisesti olevia 
omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituk-
sen päättämään kaikista osakean-
nin sekä osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista, mukaan lukien oikeuden 
osakkeenomistajien merkintäetu-
oikeudesta poikkeamiseen. Valtuu-
tusta voidaan käyttää yhtiön taseen 
ja rahoitusaseman vahvistamiseen 
tai muihin hallituksen päättämiin 
tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa viisi (5) 
vuotta yhtiökokouksen päätök-
sestä lukien. Valtuutus kumoaa yli-

määräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 
hallitukselle antaman valtuutuksen 
päättää osakeannista sekä osakkei-
siin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisesta. Valtuutus kumoaa 
myös varsinaisen yhtiökokouksen 
23.2.2012 hallitukselle antaman val-
tuutuksen päättää osakeannista 
sekä osakkeisiin oikeuttavien eri-
tyisten oikeuksien antamisesta.

OSAKepOhjAInen 
KAnnUSTInjärjeSTelmä 2013
Componenta Oyj:n hallitus päätti 
11.2.2013 uuden osakepohjaisen kan-
nustinjärjestelmän perustamisesta 
konsernin avainhenkilöille. Järjes-
telmän tarkoituksena on yhdistää 
omistajien ja avainhenkilöiden ta-
voitteet yhtiön arvon nostamiseksi 
sekä sitouttaa avainhenkilöt yhti-
öön ja tarjota heille kilpailukykyi-
nen yhtiön osakkeiden omistukseen 
perustuva palkkiojärjestelmä. Kan-
nustinjärjestelmän kohderyhmään 
kuuluvat hallituksen päättämät kon-
sernin avainhenkilöt. Katsauskau-
den lopussa kohderyhmään kuului 
20 henkilöä.

Järjestelmässä on yksi ansainta-
jakso, kalenterivuosi 2013. Ansain-
tajakson 2013 ansaintakriteeri on 
Componenta-konsernin tulos rahoi-
tuserien jälkeen. Ansaintajaksolta 

liikevaihto, me liikevoitto ilman  
kertaluonteisia eriä, me

Tulos rahoituserien jälkeen 
ilman kertaluonteisia eriä, me

ansaitun palkkion määrä todetaan 
ansaintakriteerille asetetun tavoit-
teen toteutumisen perusteella an-
saintajakson päättymisen jälkeen. 

Mahdollinen palkkio ansainta-
jaksolta 2013 maksetaan osittain 
yhtiön osakkeina ja osittain rahana. 
Rahana maksettavalla osuudella 
pyritään kattamaan avainhenki-
lölle palkkiosta aiheutuvat verot 
ja  veronluonteiset maksut. Jos jär-
jestelmän perusteella maksetaan 
palkkiona osakkeita, ansaittuja 
osakkeita ei saa luovuttaa, pantata 
tai muutoin käyttää niille asetetun 
noin kahden vuoden sitouttamis-
jakson aikana. 

 Kannustinjärjestelmän ansain-
tajakson 2013 osalta hallitus päätti 
allokoida 200 000 osaketta, josta toi-
mitusjohtajan osuus oli 75 000 kap-
paletta, toimitusjohtajan sijaisen 
20 000 ja muiden avainhenkilöiden 
105 000 kappaletta yhteensä. 

Kannustinjärjestelmän tulosvai-
kutus ennen veroja oli katsauskau-
den lopussa -0,0 Me.

hAllITUS jA jOhTO
Hallitus piti 22.3.2013 pidetyn yh-
tiökokouksen jälkeen järjestäyty-
miskokouksen, jossa se valitsi kes-
kuudestaan puheenjohtajaksi Harri 
Suutarin ja varapuheenjohtajaksi 
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Matti Ruotsalan. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Heikki Lehtonen, Marjo 
Miettinen, Riitta Palomäki ja Tommi 
Salunen.

Hallitus valitsi järjestäytymisko-
kouksessaan tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajaksi Riitta Palomäen 
ja toiseksi valiokunnan jäseneksi 
Tommi Salusen.

Componentan toimitusjohta-
jana toimii Heikki Lehtonen. Konser-
nin johtoryhmän muodostivat kat-
sauskauden lopussa toimitusjohtaja 
Heikki Lehtonen, Konepajadivisioo-
nan johtaja Juha Alhonoja, talousjoh-
taja Mika Hassinen, Valimodivisioo-
nan johtaja Olli Karhunen, myynti- ja 
asiakaspalvelujohtaja Antti Lehto, 
henkilöstöjohtaja Anu Mankki, la-
kiasiain johtaja Pauliina Rannikko ja 
Alumiinidivisioonan johtaja Sabri Öz-
dogan. Johtoryhmän sihteerinä toimi 
viestintäjohtaja Pirjo Aarniovuori.

rISKIT jA lIIKeTOImInnAn 
epäVArmUUSTeKIjäT 
Componentan liiketoiminnan mer-
kittävimpiä riskejä ovat liiketoi-
mintaympäristöön liittyvät riskit 
(kilpailutilanne- ja hintariski, hyö-
dykeriskit ja ympäristöön liitty-
vät riskit), liiketoimintaan liittyvät 
riskit (asiakas-, toimittaja-, tuot-

tavuus-, tuotanto- ja prosessiris-
kit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- 
ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja 
tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit 
(rahoituksen saatavuuteen ja likvi-
diteettiin liittyvät riskit, valuutta-, 
korko- ja luottoriskit). 

Konsernin liiketoiminnan kan-
nalta olennaista on tiettyjen raaka-
aineiden, kuten kierrätysmetallin ja 
harkkoraudan sekä energian saa-
tavuus kilpailukykyisin hinnoin. 
Raaka-aineisiin liittyvää kustan-
nusriskiä hallinnoidaan pääsään-
töisesti hintasopimuksilla, joiden 
perusteella tuotteiden hintoja korja-
taan raaka-aineiden hintojen muu-
toksia vastaavasti. Raaka-aineiden 
hinnannousu voi sitoa rahaa käyt-
töpääomaan arvioitua enemmän. 

Componentan liiketoimintaan liit-
tyviä rahoitusriskejä hallitaan kon-
sernin hallituksen vahvistaman ra - 
hoituspolitiikan mukaisesti. Tavoit-
teena on suojata konsernia rahoitus-
markkinoilla tapahtuvilta epäsuo-
tuisilta muutoksilta ja siten turvata 
omalta osaltaan konsernin tuloskehi-
tys ja taloudellinen asema. 

Tarkempaa tietoa Componentan 
riskeistä ja riskienhallinnasta löy-
tyy vuoden 2012 tilinpäätöksen liite-
tiedoista.

TIlIKAUden jälKeISeT 
TApAhTUmAT
Furio Scolaro on nimitetty Compo-
nenta-konsernin myynnistä ja tuo-
tekehityksestä vastaavaksi joh-
tajaksi ja konsernin johtoryhmän 
jäseneksi 1.6.2013 alkaen, jolloin ny-
kyinen myynti- ja asiakaspalve-
lujohtaja Antti Lehto siirtyy toisen 
työnantajan palvelukseen. 

TOImInTAympärISTö
Konsernin kysyntänäkymät ovat 
edelleen epävarmat, vaikka joillakin 
asiakastoimialoilla onkin nähtävissä  
käänne parempaan.

Componentan Raskaat ajoneu-
vot -asiakastoimialan tilauskanta oli 
katsauskauden lopussa 11 % edellistä 
vuosineljännestä korkeammalla ta-
solla. Raskaiden ajoneuvojen kysyn-
nän odotetaan kasvavan toisesta 
vuosineljänneksestä lähtien. Ras-
kaat ajoneuvot -toimialan näkymät 
vuodelle 2013 ovat kuitenkin epä-
varmat.

Componentan Rakennus- ja kai-
vosteollisuus -asiakastoimialan ti-
lauskanta oli katsauskauden lopussa 
13 % edellistä vuosineljännestä kor-
keammalla tasolla. Rakennus- ja 
kaivoskoneiden kysynnän odote-

myynti markkina-alueittain

Turkki    57 %

Suomi   19 %

hollanti    14 %

ruotsi    10 %

myynti asiakastoimialoittain

Saksa   22 %

ruotsi   18 %

Turkki   13 %

Iso-Britannia   11 %

Suomi   9 %

Benelux   8 %

raskaat ajoneuvot   29 %

rakennus- ja kaivosteollisuus   20 %

Koneenrakennusteollisuus   18 %

Maatalouskoneet   19 %

Autoteollisuus   14 %

ranska   6 %

Italia   5 %

Muut Euroopan maat   3 %

USA   3 %

Muut maat   2 %

henkilöstö maittain
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taan nousevan vuoden 2013 toisen 
vuosipuoliskon aikana.

Componentan Koneenrakennus-
asiakastoimialan tilauskanta kat-
sauskauden lopussa oli 9 % edellistä 
vuosineljännestä korkeammalla ta-
solla. Koneenrakennusteollisuuden 
näkymät vuodelle 2013 ovat epävar-
mat.

Componentan Maatalouskoneet-
asiakastoimialan tilauskanta kat-
sauskauden lopussa oli 1 % edellistä 
vuosineljännestä korkeammalla ta-
solla. Maatalouskoneiden kysyn-
nän uskotaan elpyvän ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla. 

Componentan Autoteollisuus-
asiakastoimialan tilauskanta kat-
sauskauden lopussa oli 2 % edellisen 
vuoden viimeistä vuosineljännestä 
alemmalla tasolla. Autoteollisuuden 
kysyntä laski 10 % Euroopassa vuo-
den 2013 ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä verrattuna vuotta aiempaan. 

COmpOnenTAn näKymäT
Componentan näkymät vuodelle 
2013 perustuvat yleisiin ulkoisiin 
suhdanneindikaattoreihin, asiak-
kaiden antamiin toimitusennustei-
siin sekä Componentan tilauskerty-
mään ja tilauskantaan.

Euroopan ja maailmantalouden 
jatkuva epävarmuus on heikentänyt 
Componentan asiakastoimialojen in-
vestointikysyntää. Componentan ti-
lauskanta katsauskauden lopussa oli 
89 Me (83 Me edellisen neljänneksen 
lopussa). 

Tilauskannan ja asiakkaiden an-
tamien tuotantoennusteiden perus-
teella Componentan vuoden 2013 toi-
sen vuosineljänneksen liikevaihto 
kasvaa ensimmäisestä vuosineljän-
neksestä. 

Koko vuoden näkymät säilyvät 
entisellään.

Vuoden 2013 liikevaihdon odote-
taan pysyvän edellisvuoden tasolla 

ja toteutettavien rakenteellisten te-
hostamistoimien johdosta liikevoiton 
ilman kertaluonteisia eriä odotetaan 
paranevan edellisestä vuodesta. 
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OSAVUOSIKATSAUKSen TAUlUKOT
Componenta on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin 
tilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta segmenttiraportointirakenteen muutosta. Lisäksi yhtiö on ottanut tilikauden 
alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla.  

Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä
Me 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.12.2012
Liikevaihto 127,7 150,4 544,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 1,2 1,0
Liiketoiminnan kulut -120,6 -137,0 -519,6
Poistot ja arvonalenemiset -4,4 -4,4 -16,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1 0,2
Liikevoitto 3,8 10,2 10,0
% liikevaihdosta 3,0 6,8 1,8
Rahoitustuotot ja -kulut -6,0 -7,4 -27,7
Tulos rahoituserien jälkeen -2,2 2,8 -17,6
% liikevaihdosta -1,7 1,9 -3,2
Verot 0,7 -0,2 0,1
Tilikauden tulos -1,4 2,6 -17,6

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1,5 2,3 -17,9
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,4 0,3

-1,4 2,6 -17,6
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,09 0,13 -0,92

Konsernin tuloslaskelma

Me 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.12.2012
Liikevaihto 127,7 150,4 544,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 1,2 2,3
Liiketoiminnan kulut -121,1 -137,1 -525,3
Poistot ja arvonalenemiset -4,4 -4,4 -17,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1 0,2
Liikevoitto 3,3 10,1 4,0
% liikevaihdosta 2,6 6,7 0,7
Rahoitustuotot ja -kulut -6,0 -7,4 -29,4
Tulos rahoituserien jälkeen -2,7 2,7 -25,4
% liikevaihdosta -2,1 1,8 -4,7
Verot 0,8 -0,2 1,4
Tilikauden tulos -1,9 2,5 -24,0

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2,0 2,2 -24,3
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,4 0,3

-1,9 2,5 -24,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,11 0,13 -1,22
- laimennusvaikutuksella oikaistu, e -0,11 0,12 -1,22
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Konsernin laaja tuloslaskelma
Me 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.12.2012
Tilikauden tulos -1,9 2,5 -24,0

Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

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

Muuntoeron muutos -0,4 5,5 5,8
Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,3
Muut erät 0,0 0,0 0,1

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

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

Tilikauden laaja tulos -2,3 8,0 7,8

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2,4 7,4 5,6
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,6 2,2

-2,3 8,0 7,8

Konsernin tase
Me 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Varat
Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 6,4 6,5 6,3
Liikearvo 29,1 29,1 29,1
Sijoituskiinteistöt 11,4 11,6 11,4
Aineelliset hyödykkeet 255,2 215,9 255,9
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,5 1,5 1,4
Saamiset 4,3 4,2 4,2
Muut rahoitusvarat 0,9 0,8 0,9
Laskennalliset verosaamiset 32,3 27,7 31,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 341,1 297,2 340,5
Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 70,1 63,9 65,2
Saamiset 48,6 47,4 32,3
Verosaamiset 0,8 0,0 1,8
Myytävänä olevat omaisuuserät - 10,5 -
Rahavarat 12,1 66,3 20,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä 131,6 188,1 119,8
Varat yhteensä 472,7 485,3 460,4

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma

Osakepääoma 21,9 21,9 21,9
Muu oma pääoma 45,6 54,5 52,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 67,5 76,4 74,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 7,5 7,9 8,8
Oma pääoma yhteensä 75,0 84,3 83,4
Velat

Pitkäaikaiset
Pääomalainat 19,7 23,4 19,6
Korolliset velat 153,3 150,5 182,7
Korottomat velat 0,9 2,0 1,1
Varaukset 8,7 8,5 8,3
Laskennalliset verovelat 9,2 7,5 12,0

Lyhytaikaiset
Pääomalainat 3,7 3,7 3,7
Korolliset velat 83,0 92,8 50,9
Korottomat velat 114,0 109,1 92,5
Tuloverovelat 0,2 1,5 0,2
Varaukset 5,0 1,9 5,8

Velat yhteensä 397,7 400,9 377,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 472,7 485,3 460,4
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

Me 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -2,7 2,7 -25,4
Poistot ja arvonalenemiset 4,4 4,4 17,9
Rahoituksen tuotot ja kulut 6,0 7,4 29,4
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut -0,9 -0,9 0,7
Käyttöpääoman muutokset -4,1 -4,3 -1,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2,8 9,3 21,7
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -5,6 -4,1 -26,3
Maksetut verot -0,2 0,0 -4,0

Liiketoiminnan nettorahavirta -3,0 5,3 -8,7
Investointien rahavirta

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - - -0,2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,9 -5,7 -19,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,2
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0 -0,1 0,0
Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,2 0,2

Investointien nettorahavirta -3,8 -5,5 -19,2
Rahoituksen rahavirta

Maksetut osingot -0,9 - -0,7
Osakeannista saadut maksut - 15,1 15,1
Hybridilainan liikkeellelaskusta saadut maksut - 7,9 7,9
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,7 0,0 -0,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 8,2 0,0 -142,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5,0 35,0 168,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -13,1 -34,0 -41,6

Rahoituksen nettorahavirta -1,6 23,9 5,9
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -8,5 23,7 -22,0

Rahavarat tilikauden alussa 20,6 41,6 41,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 1,0 1,0
Rahavarat tilikauden lopussa 12,1 66,3 20,6

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-

rahasto
Muut

rahastot
Rahavirran 
suojaukset

Muunto-
erot

Kertyneet
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien

osuus 

Oma 
pääoma

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 21,9 15,0 35,2 -0,7 -41,0 3,4 33,8 7,3 41,1
Tilikauden tulos 2,2 2,2 0,4 2,5
Muuntoerot 5,2 5,2 0,3 5,5
Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 5,2 2,2 7,4 0,6 8,0
Uusmerkintä 14,8 14,8 14,8
Hybridilainan liikkeellelasku 20,4 20,4 20,4
Oma pääoma 31.3.2012 21,9 15,0 70,5 -0,7 -35,8 5,6 76,4 7,9 84,3

Me
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-

rahasto
Muut

rahastot
Rahavirran 
suojaukset

Muunto-
erot

Kertyneet
voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien

osuus 

Oma 
pääoma

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 21,9 15,0 94,7 -0,4 -35,6 -20,9 74,6 8,8 83,4
Tilikauden tulos -2,0 -2,0 0,1 -1,9
Muuntoerot -0,3 -0,3 0,0 -0,4
Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 -0,3 -2,0 -2,4 0,1 -2,3
Hybridilainan korko -1,9 -1,9 -1,9
Osingonjako 0,0 -1,1 -1,1
Suoraan omasta pääomasta vähennettävät erät *) -2,9 -2,9 -0,2 -3,1
Oma pääoma 31.3.2013 21,9 15,0 94,7 -0,4 -35,9 -27,8 67,5 7,5 75,0

*)  Turkin tytäryhtiön ennen vuotta 2004 suoraan omaan pääomaan IAS 29:n mukaan kertyneet inflaatioon liittyvät korotukset on uudelleenluokiteltu  
omassa pääomassa. Uudelleenluokittelusta johtuvat verovaikutukset on esitetty omaa pääomaa vähentävänä eränä, koska inflaatioon liittyvät 
korotukset ovat aikoinaan rekisteröity suoraan omassa pääomassa.
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Konsernin tunnusluvut
31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012

Omavaraisuusaste, % 15,9 17,4 18,1
Oma pääoma/osake, e 3,04 3,44*) 3,36
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 334,7 354,7 340,4
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,9 12,8 4,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 12,7 2,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % -7,2 16,9 -24,8
Oman pääoman tuotto, % -9,7 16,2 -32,9
Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Me 247,5 204,1 236,4
Net gearing, pääomalaina velkana, % 330,1 242,0 283,5
Tilauskanta, Me 89,1 105,9 82,9
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me 3,4 4,2 18,6
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 3,4 4,3 19,2
Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta 2,7 2,8 3,5
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 075 4 269 4 249
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima 4 321 4 731 4 642
Henkilöstö kauden lopussa 4 054 4 356 4 104
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 4 313 4 790 4 277
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 91,2 92,3 92,0
Vastuusitoumukset, Me 535,3 426,2 529,0

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,11 0,13 -1,22
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e -0,11 0,12 -1,22
Rahavirta/osake, e -0,14 0,30 -0,41

*)  31.3.2012 osakemääränä on käytetty 22 213 123 osaketta, joka on liikkeellä olevien osakkeiden rekisteröity määrä Componentan 2012 osakeannin 
jälkeen. Rekisteröinti tapahtui 3.4.2012. 

Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

Me 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno kauden alussa 571,1 481,1 481,1
Muuntoerot 2,8 8,3 10,8
Lisäykset 2,8 4,2 17,2
Hankitut liiketoiminnot - - 17,3
Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos - - 27,3
Vähennykset ja siirrot erien välillä -1,1 -2,4 17,2
Hankintameno kauden lopussa 575,5 491,3 571,1

Kertyneet poistot kauden alussa -315,1 -268,7 -268,7
Muuntoerot -1,8 -4,5 -6,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,3 1,7 -10,3
Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot - - -14,3
Tilikauden poistot ja arvonalenemiset -3,7 -3,9 -15,6
Kertyneet poistot kauden lopussa -320,3 -275,5 -315,1
Tasearvo kauden lopussa 255,2 215,9 255,9

Liikearvo
Hankintameno kauden alussa 29,1 28,0 28,0
Muuntoero 0,0 1,1 1,1
Tasearvo kauden lopussa 29,1 29,1 29,1



13

   Q1  |  1.1. - 31.3.2013   /   COMPONENTAN OSAVUOSIKATSAUS  

Liikevaihto markkina-alueittain

Me 1-12/2012 1-3/2012 1-3/2013
Saksa 105,6 28,2 27,9
Ruotsi 97,1 25,8 22,6
Turkki 76,0 23,2 17,2
Iso-Britannia 55,4 15,3 13,8
Suomi 46,3 11,6 11,3
Benelux-maat 44,4 12,9 9,6
Ranska 35,5 10,3 7,8
Italia 33,1 8,3 6,9
Muu Eurooppa 19,1 5,4 4,2
Muut maat 32,2 9,4 6,2
Yhteensä 544,8 150,4 127,7

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

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

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä

Me 1-12/2012 1-3/2012 1-3/2013
Liikevaihto 544,8 150,4 127,7
Liikevoitto 10,0 10,2 3,8
Nettorahoituskulut *) -27,7 -7,4 -6,0
Tulos rahoituserien jälkeen -17,6 2,8 -2,2

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

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

Konsernin kehitys
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Konsernin kehitys

Me 1-12/2012 1-3/2012 1-3/2013
Liikevaihto 544,8 150,4 127,7
Liikevoitto 4,0 10,1 3,3
Nettorahoituskulut *) -29,4 -7,4 -6,0
Tulos rahoituserien jälkeen -25,4 2,7 -2,7

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto, Me 1-12/2012 1-3/2012 1-3/2013
Valimodivisioona 367,2 106,3 85,0
Konepajadivisioona 117,1 32,2 27,7
Alumiinidivisioona 73,4 19,8 17,1
Muu liiketoiminta 144,7 37,5 35,5
Sisäiset erät -157,6 -45,4 -37,6
Componenta yhteensä 544,8 150,4 127,7

Liikevoitto, Me 1-12/2012 1-3/2012 1-3/2013
Valimodivisioona -2,9 5,6 2,6
Konepajadivisioona 2,3 1,0 0,0
Alumiinidivisioona 9,2 3,4 2,0
Muu liiketoiminta 0,3 0,2 -0,4
Kertaluonteiset erät -6,0 -0,1 -0,5*)
Sisäiset erät 1,1 0,0 -0,3
Componenta yhteensä 4,0 10,1 3,3

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2013 liittyvät pääasiassa sopeutustoimenpiteisiin Hollannissa -0,2 Me, Orhangazin valimoon -0,2 Me sekä Pietarsaa-
ren valimon isomman tuotantolinjan lakkauttamiseen -0,1 Me.

Tilauskanta, Me 12/2012 3/2012 3/2013*)
Valimodivisioona 55,6 68,9 58,7
Konepajadivisioona 18,7 20,1 20,4
Alumiinidivisioona 12,1 14,3 12,4
Muu liiketoiminta 17,8 22,7 21,6
Sisäiset erät -21,4 -20,1 -24,1
Componenta yhteensä 82,9 105,9 89,1

  *) Tilauskanta 2.4.2013

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä

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

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä

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



15

   Q1  |  1.1. - 31.3.2013   /   COMPONENTAN OSAVUOSIKATSAUS  

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain

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

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

  *)  Tilauskanta 2.4.2013

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

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2013 liittyvät pääasiassa sopeutustoimenpiteisiin Hollannissa -0,2 Me, Orhangazin valimoon -0,2 Me sekä Pietarsaa-
ren valimon isomman tuotantolinjan lakkauttamiseen -0,1 Me.

Liiketoimintasegmentit

Me 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Valimodivisioona

Varat 245,8 218,7 231,5
Velat 73,9 72,6 54,7
Investoinnit sis. rahoitusleasing 0,8 1,3 8,0
Poistot ja arvonalenemiset 2,2 2,4 10,2

Konepajadivisioona
Varat 58,3 53,4 54,3
Velat 22,5 23,2 21,7
Investoinnit sis. rahoitusleasing 0,6 1,2 5,0
Poistot ja arvonalenemiset 0,7 0,7 3,9

Alumiinidivisioona
Varat 75,4 60,5 70,0
Velat 17,8 14,9 17,0
Investoinnit sis. rahoitusleasing 0,9 1,2 3,5
Poistot ja arvonalenemiset 0,5 0,4 1,3

Muu liiketoiminta
Varat 88,0 80,1 85,9
Velat 49,3 39,5 44,0
Investoinnit sis. rahoitusleasing 1,1 0,5 2,2
Poistot ja arvonalenemiset 0,9 0,9 2,6

Konsernin kehitys neljännesvuosittain

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

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille
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Johdannaissopimusten käyvät arvot
31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012

Me

Käypä 
arvo, 

positiivinen

Käypä 
arvo, 

negatiivinen

Käypä 
arvo, 

netto

Käypä 
arvo, 

netto

Käypä 
arvo, 

netto
Valuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinisopimukset 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0
Valuutanvaihtosopimukset 0,7 -1,0 -0,3 -0,2 -0,4
Valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Korkojohdannaiset
Korko-optiot - - - 0,0 -
Koronvaihtosopimukset 0,0 -0,7 -0,7 -1,4 -1,0

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset 0,0 -0,6 -0,6 -1,4 -0,9

Yhteensä 0,7 -2,3 -1,7 -3,2 -2,3

Johdannaissopimusten nimellisarvot
31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012

Me
Nimellis-

arvo
Nimellis-

arvo
Nimellis-

arvo
Valuuttajohdannaiset *)

Valuuttatermiinisopimukset 1,3 31,6 11,1
Valuutanvaihtosopimukset 101,7 66,9 89,0
Valuuttaoptiot 3,0 - 2,9

Korkojohdannaiset
Korko-optiot - 10,0 -
Koronvaihtosopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 35,0 - 35,0
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 17,5 80,0 17,5

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 2,4 3,6 3,1
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 4,5 7,5 4,2

Yhteensä 165,4 199,6 162,8

*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi.
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Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q1 / 2013

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3
Valuuttajohdannaiset (OTC) - -0,3 -
Korkojohdannaiset (OTC) - -0,7 -
Hyödykejohdannaiset -0,6 - -
Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,9

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

Tilikaudella ei ole siirretty rahoitusvaroja tai -velkoja tasojen välillä.

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

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon määrittely

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

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

TASO 2:
Lähes vastaavan ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu markkinahinta. Hinta voi olla kuitenkin johdettu 
todettavissa olevista markkinatiedoista. Korko- ja valuuttajohdannaisten käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista 
hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti markkinoilla sovellettavia laskentamalleja.

TASO 3:
Instrumentille ei ole olemassa aktiivista markkinaa, käypä markkinahinta ei ole luotettavasti johdettavissa ja käyvän arvon määrittäminen edellyt-
tää merkittävissä määrin harkintaa.
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman  
tuotto-% (ROE)*) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100

Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus (vuosineljännesten keskiarvo)

Sijoitetun pääoman  
tuotto-% (ROI)*) = Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100 

Oma pääoma + korolliset velat (vuosineljännesten keskiarvo)

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

Tulos/osake, e (EPS) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot  +/- määräysvallattomien omistajien osuus - hybridilainan siirtyvät sekä maksetut korot
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Tulos/osake, e,  
laimennusvaikutuksella

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

Rahavirta/osake, e  
(CEPS)

= Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

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

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

Nettovelkaantumisaste 
(net gearing), %

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

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

Vastuusitoumukset 

Me 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Kiinteistökiinnitykset

Omista velvoitteista 11,8 10,2 11,8
Yrityskiinnitykset

Omista velvoitteista 103,8 50,0 103,7
Pantit

Omista velvoitteista 405,6 358,2 404,4

Muut vuokrasopimukset 7,2 4,9 3,8

Muut vastuut 7,0 2,8 5,5
Yhteensä 535,3 426,2 529,0

Euron vaihtokurssit
Päätöskurssi Keskikurssi

Yksi euro on 31.3.2013 31.12.2012 31.3.2013 31.12.2012
SEK 8,3553 8,5820 8,4965 8,7041
USD 1,2805 1,3194 1,3206 1,2848
GBP 0,8456 0,8161 0,8511 0,8109
TRY (Turkin keskuspankki) 2,3189 2,3517 2,3547 2,3058
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2013

Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta, %
 1 Lehtonen Heikki 6 253 840 28,13

Cabana Trade S.A. 3 501 988
Oy Högfors-Trading Ab 2 736 052
Lehtonen Heikki 15 800

 2  Etra Capital Oy 5 250 000 23,62
 3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 447 718 6,51
 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy 1 416 666 6,37
 5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 801 425 3,60
 6 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 350 000 1,57
 7 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 336 574 1,51
 8 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap Finland 303 000 1,36
 9 Bergholm Heikki 300 016 1,35
1 0 Suomen kulttuurirahasto 236 000 1,06
Hallintarekisteröidyt osakkeet 362 720 1,63
Muut osakkaat 5 173 214 23,27
Yhteensä 22 231 173 100,00

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 29,2 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. 

Helsinki 24.4.2013

COMPONENTA OYJ

Hallitus
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