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Tammi–kesäkuu 2022 
	● Liikevaihto kasvoi ja oli 54,4 Me (43,5 Me). 
	● Käyttökate parani ja oli 3,8 Me (3,3 Me). 
	● Liiketulos oli 1,0 Me (0,4 Me). 
	● Liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 Me (4,3 Me).

Huhti–kesäkuu 2022
	● Liikevaihto kasvoi ja oli 28,9 Me (23,1 Me).
	● Käyttökate parani ja oli 2,4 Me (1,8 Me).
	● Liiketulos oli 1,0 Me (0,3 Me). 
	● Liiketoiminnan rahavirta oli 2,0 Me (3,4 Me).

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot  
koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi– 
kesäkuussa 2022 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 
2021, ellei toisin mainita. Componentalla on valimot 
Porissa ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat 
Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä 
ja Sastamalassa. Lisäksi konserniin kuuluu 
merkitykseltään vähäisiä kiinteistöyhtiöitä Suomessa. 
Componenta-konsernin kaikki saneerausohjelmat 
ovat päättyneet vuonna 2021. 

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:

”Ensimmäinen vuosipuolisko sujui haastavassa 
toimintaympäristössä hyvin. Liikevaihto, käyttö-
kate sekä markkinaosuutemme jatkoivat kasvuaan 
asettamiemme tavoitteiden mukaisesti ja olemme 
tulokseen tyytyväisiä. Likviditeettimme säilyi koko 
katsauskauden hyvänä. 

Katsauskauden kannattavuutta rasittivat 
jonkin verran raaka-aineiden, materiaalien ja 

energianhinnan poikkeuksellinen hintakehitys, joka 
on nostanut valmistuskustannuksiamme merkit-
tävästi. Pääraaka-aineidemme ja sähköenergian 
osalta kustannuskehitys on sidottu merkittäviltä osin 
asiakassopimuksiimme indeksein, jotka päivittyvät 
myyntihintoihimme viiveellä. Olemme myös erikseen 
sopineet asiakkaidemme kanssa ei-indeksoitavien 
materiaalihintojen kustannusnousujen kompensoin-
nista. Nämä hintasopimukset astuivat voimaan toisen 
vuosineljänneksen aikana.

Lisäksi kannattavuuteemme vaikuttivat jonkin verran 
Karkkilan valimon laatu- ja tuottavuushaasteet. Kark-
kilan yksikössämme kysynnän elpyminen ja erittäin 
hyvä uusmyynnillinen onnistuminen ovat johta-
neet tuotantovolyymien poikkeuksellisen nopeaan 
kasvuun. Tämä on asettanut erityistarpeita sekä 
haasteita, niin henkilöresursoinnin kasvattamisen kuin 
teknisen prosessikapasiteetin nopean nostamisen 
osalta. Toimenpiteemme asian korjaamiseksi Karkki-
lassa etenevät kuitenkin suunnitelmien mukaisesti.

Puolivuositulokseemme vaikutti myös vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä syntyneet 0,3 Me:n kulut 
yritysjärjestelystä, joka jäi toteutumatta.

Kriisitilanne Itä-Euroopassa on pitkittyessään lisännyt 
haastetta materiaalien saatavuuteen sekä kustannus-
kehitykseen. Componentalla ei ole omaa toimintaa 
Venäjällä eikä Ukrainassa. Suorat vaikutukset asiak-
kaidemme ja toimittajiemme liiketoiminnan kautta 
ovat olleet lieviä. Myös kriisin välilliset vaikutukset ovat 
toistaiseksi olleet vähäisiä. Seuraamme aktiivisesti 
tilanteen kehittymistä omassa liiketoimintaympäris-
tössämme ja pyrimme varmistamaan raaka-aineiden 
saatavuuden kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. 

Liikevaihto kasvoi ja käyttökate parani
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Componentan toimituskyky on säilynyt hyvänä koko 
COVID-19-pandemian ajan. Olemme onnistuneet 
omassa toiminnassamme hallitsemaan hankinta-
ketjumme sekä turvaamaan oman tuotantomme ja 
toimitukset asiakkaillemme. Koko henkilöstömme on 
kiitettävästi joustanut tuotanto- ja toimitusvarmuu-
temme ylläpitämiseksi tänä haastavana aikana. 

Asiakkaidemme ennusteet ja odotukset ovat 
 säilyneet pääsääntöisesti positiivisina koko katsaus-
kauden ja tilauskantamme on katsauskauden päät-
tyessä erittäin vahvalla tasolla. 

Kiertotaloudella on merkittävä rooli Componentan 
tuotantoprosesseissa. Olemme sitoutuneet toimit-
tamaan asiakkaillemme korkealaatuisia ja vastuul-
lisesti tuotettuja komponentteja. Tuotantomme on 
lähellä pääasiakkaitamme ja pystymme reagoimaan 
globaaleilla markkinoilla tapahtuviin muutoksiin 
joustavasti ja nopeasti paikallisella tasolla. 

Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme markkina- 
asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden 
parantamiseksi kasvustrategiamme mukaisesti. 
Haluamme panostaa palvelukyvykkyyteen ja lähei-
siin asiakassuhteisiin, vastuullisuuteen,  tarjoaman 
laajentamiseen sekä osaavaan henkilöstöön. 
Pyrimme tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkai-
demme kanssa ja tavoitteenamme on olla asiakkail-
lemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen 
kokonaistoimittaja.”

Tulosohjeistus 2022 ennallaan

Componenta odottaa konsernin liikevaihdon vuonna 
2022 olevan 90–105 Me. Käyttökatteen odotetaan 
paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2021 konsernin 
liikevaihto oli 87,3 Me ja käyttökate 5,0 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden heikko saatavuus, 
raaka-aineiden ja energian kallistuminen, yleinen 
talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myynti-
volyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanä-
kymiin. COVID-19-pandemian sekä Ukrainan kriisin 
vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehi-
tykseen liittyy epävarmuustekijöitä ja heikkoa näky-
vyyttä. Venäjään ja Ukrainaan liittyvä geopoliittisen 

tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa heiken-
tävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, 
raaka-aineiden ja energian saatavuuteen ja niiden 
hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saata-
vuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden 
ennusteisiin.

Tilauskanta

Componentan tilauskanta kesäkuun 2022 lopussa 
oli 13,4 Me (12,0 Me). Tilauskanta käsittää asiakkaille 
vahvistetut kahden seuraavan kuukauden tilaukset. 

Liikevaihto

Componentan liikevaihto kasvoi 25,2 % vertailu-
kaudesta ja oli 54,4 Me (43,5 Me). Liikevaihto jakautui 
asiakastoimialoittain seuraavasti: koneenraken-
nus 48 % (44 %), maatalouskoneet 30 % (27 %), 
metsä koneet 7 % (8 %), energiateollisuus 8 % 
(8 %), puolustus välineteollisuus 1 % (6 %) ja muut 
teollisuuden alat yhteensä 6 % (7 %). Puolustusväline-
teollisuuden suhteellisen osuuden lasku on seurausta 
kone- ja laiteinvestoinneista, joiden toteuttaminen 
ajoittui katsauskaudelle.

Tulos

Konsernin käyttökate parani edellisvuodesta ja oli 
3,8 Me (3,3 Me). Kannattavuus parani myyntivolyy-
mien kasvun sekä omien suunnitellusti tehtyjen 
kehittämistoimenpiteiden ansiosta. Katsauskauden 
kannattavuutta rasittivat jonkin verran Karkkilan 
valimon laatu- ja tuottavuushaasteet sekä tilikauden 
ensimmäisellä kvartaalilla kertaluonteiset asiantunti-
jakulut 0,3 Me yritysjärjestelystä, joka ei toteutunut. 
Lisäksi kannattavuutta heikensi materiaalien osto-
hintojen sekä sähköenergian nouseva hintakehitys. 
Valtaosa ostohintojen sekä sähköenergian hinnan 
korotuksista siirtyy viiveellä myyntihintoihin asiakas-
sopimuksiin sisältyvien indeksiehtojen mukaisesti. 
Vertailukauden kannattavuutta paransi kertaluon-
teisesti myös entisen tytäryhtiön, Componenta BV:n, 
konkurssipesältä saatu 0,1 Me suoritus jo aiemmin 
alaskirjatuille saamisille, joita Componentalla oli 
konkurssipesästä.
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Konsernin liiketulos parani edellisvuodesta ja oli 
1,0 Me (0,4 Me). Konsernin nettorahoituserät olivat 
-0,7 Me (-0,1 Me). Nettorahoituseriin sisältyy vertai-
lukaudella 0,7 Me suuruinen rahoitustuotto, joka 
realisoitui, kun kirjanpidon mukaiset emoyhtiön 
6,6 Me:n saneerausvelat maksettiin pois 5,9 Me:lla.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 0,3 Me 
(0,2 Me). Katsauskauden verot olivat 0,1 Me (0,0 Me). 
Katsauskaudella kyseinen tuotto veroissa muodostui 
laskennallisten verovelkojen muutoksesta. Konsernin 
katsauskauden tulos oli 0,4 Me (0,1 Me). Katsauskauden 
osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,04 e (0,02 e). 

Tase, rahoitus ja rahavirta

Katsauskauden lopussa yhtiön sijoitettu pääoma 
oli 35,0 Me (37,4 Me) ja sijoitetun pääoman tuotto 
oli 6,0 % (5,5 %). Oman pääoman tuotto oli 3,5 % 
(1,2 %). Konsernin omavaraisuusaste oli katsaus-
kauden lopussa 41,6 % (39,1 %). Omavaraisuusasteen 
vahvistuminen johtui pääasiassa Componenta Oyj:n 
ja Componenta Castings Oy:n saneerausvelkojen 
ennenaikaisesta maksusta vuonna 2021. Konsernin 
oma pääoma oli 24,0 Me (24,1 Me). Nettovelkaan-
tumisaste oli katsauskauden lopussa 24,7 % (5,2 %). 
Vertailukauden nettovelkaantumisaste oli poikkeuk-
sellisen matala johtuen vuoden 2020 lopussa järjes-
tetyssä osakeannissa kerätyistä likvideistä varoista, 
minkä lisäksi nettovelkaantumisasteen laskentaan 
sisällytettiin saneerausveloista vain korolliset velat.

Componenta-konsernin velat 30.6.2022 olivat 
yhteensä 33,6 Me (37,6 Me). Merkittävä muutos 
vertailukauteen oli seurausta saneerausvelkojen 
ennenaikaisesta maksamisesta vuonna 2021. Pitkä-
aikaisia velkoja oli 9,5 Me (14,0 Me) ja lyhytaikaisia 
oli 24,1 Me (23,6 Me). Konsernin velkoihin sisältyi 
2,1 Me (3,9 Me) ulkoisia rahoituslaitoslainoja. Muut 
konsernin velkaerät muodostuivat pääosin käyttö-
pääomaeristä ja vuokrasopimusveloista. Pitkäaikaisiin 
ja lyhytaikaisiin velkoihin sisältyi myös 1,3 Me (3,5 Me) 
verottajan COVID-19-pandemian vuoksi myöntämiä 
maksuhelpotuksia velvoitteille, jotka on maksettava 
erillisten maksuaikataulujen mukaisesti 22.8.2023 
mennessä. Maksuhelpotuksista maksetaan 2,5 % 
vuotuista korkoa.

Avainluvut
 1−6/2022  1−6/2021 Muutos, %  1−12/2021

Liikevaihto, Te 54 408 43 468 25,2 87 254
Käyttökate, Te 3 827 3 290 16,3 4 959
Liiketulos, Te 1 049 358 193,2 13
Liiketulosmarginaali, % 1,9 0,8 134,2 0,0
Tulos rahoituserien jälkeen, Te 329 229 43,7 -405
Kauden tulos, Te 415 146 184,5 -405
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,04 0,02 160,6 -0,04
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,04 0,02 163,9 -0,04
Liiketoiminnan rahavirta, Te 2 090 4 329 -51,7 2 837
Korollinen nettovelka, Te* 5 924 1 263 369,2 6 714
Nettovelkaantumisaste, % 24,7 5,2 373,1 28,6
Oman pääoman tuotto, % 3,5 1,2 190,3 -1,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 5,5 9,8 3,2
Omavaraisuusaste, % 41,6 39,1 6,5 42,3
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Te 815 957 -14,9 1 249
Konsernin saneerausvelat, Te** 0 3 608 -100,0 0
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 644 596 8,0 612
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima 634 586 8,1 592
Tilauskanta, Te 13 429 11 954 12,3 13 954

*) Sisältää vertailukaudella saneerausveloista vain korolliset velat. 
**) Componenta-konsernin kaikki saneerausohjelmat ovat päättyneet ennenaikaisesti vuonna 2021.
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Katsauskauden lopussa konsernin rahat ja pankki-
saamiset olivat yhteensä 5,1 Me (12,0 Me). Vertai-
lukauden lopun likviditeettiä parantaa merkintä-
oikeusannilla kerätyt varat 9,5 Me, joilla on viime 
tilikaudella maksettu saneerausvelkoja. Katsauskau-
della konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Konser-
nilla oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä ja 
sitovia luottositoumuksia 4,0 Me ja ne ovat voimassa 
marraskuuhun 2023 saakka. Lisäksi Componentalla 
on käytettävissä 8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 
määräinen osakemerkintälimiitti.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta  katsauskaudella 
oli 2,1 Me (4,3 Me). Rahavirran muutos johtuu 
pääasiassa liiketoiminnalle tyypillisestä käyttö-
pääoman kausivaihtelusta, mutta käyttöpääoman 
kasvuun vaikuttaa myös hieman tavanomaista 
suuremmat varastotasot, joilla on varauduttu 
raaka-aineiden heikentyneeseen saatavuuteen sekä 
nouseva materiaalien hintakehitys. Lisäksi rahavirtaa 
on vuonna 2022 heikentänyt COVID-19 pandemian 
vuoksi verottajan vuosina 2020–2021 myöntämien 
maksuhelpotusten maksuaikataulujen mukaiset 
maksu suoritukset 0,7 Me.

Investoinnit

Konsernin investointien määrä oli 0,8 Me (1,0 Me), 
josta taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuus 
oli 0,1 Me (0,2 Me). Konsernin investointien nettora-
havirta oli -0,7 Me (-0,7 Me), joka sisältää konsernin 
investointien rahavirran aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Componentalla ei ole tutkimus- ja kehittämismenoja, 
koska Componenta harjoittaa sopimusvalmistusliike-
toimintaa, eikä sillä ole omia tuotteita.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsaus-
kauden aikana oli 581 (559) ja vuokratyövoima 
mukaan lukien 634 (586). Konsernin henkilömäärä 
katsauskauden lopussa oli 587 (566), vuokratyö-
voima mukaan lukien yhteensä 644 (596).

Riskit ja liiketoiminnan 
epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä 
normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liitty-
vät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit 
ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liitty-
vät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- 
ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja 
tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) 
sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja 
likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja 
luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on 
tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen 
ja harkkoraudan, rakenneteräksen, alumiinin ja 
energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Sähkön 
markkinahinnat ovat katsauskaudella säilyneet 
yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla. COVID-19- 
pandemian, talouden elpymisen sekä Ukrainan ja 
Venäjän tilanteen johdosta raaka-aineiden ja mate-
riaalien saatavuuteen liittyvät epävarmuudet ovat 
lisääntyneet Componentan omassa operatiivisessa 
toiminnassa. Sen lisäksi asiakkaidemme tiettyjen 
komponenttien maailmanlaajuiset saatavuushaas-
teet voivat johtaa loppuasiakkaidemme tehtaiden 
tuotantohäiriöihin ja näin vaikuttaa Componentan 
myyntivolyymeihin lyhyellä aikavälillä. Raaka-ainei-
den ja materiaalien saatavuuden varmistamiseksi 
Componenta ylläpitää aktiivista vuorovaikutusta 
toimittajiinsa, päivittää jatkuvasti omaa tarve- 
ennustettaan ja optimoi varastotasojaan pidemmän 
aikavälin kysyntää vastaavaksi, seuraa toimittajiensa 
tilannetta sekä markkinassa tapahtuvia muutoksia 
tiivisti ja reagoi näihin muutoksiin tarvittaessa.

Componentan arvion mukaan konsernilla ei ole 
merkittäviä ja välittömiä Venäjään ja Ukrainaan 
liittyviä riskikeskittymiä asiakkaissa eikä tavaran-
toimittajissa. Componentalla ei ole omaa toimintaa 
Venäjällä eikä Ukrainassa. Ukrainan sodalla on 
ollut vaikutusta raaka-aineiden, kuten rakenne-
teräksen ja harkkoraudan yleiseen hintakehityk-
seen ja saatavuuteen. Välillisesti Ukrainan sodalla 
on ollut vaikutusta Componentan teräsmateriaa-
lien valmistajien ja tukkureiden toimitusketjuihin 
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muun muassa rautamalmin ja kivihiilen hintake-
hityksen ja saatavuuden kautta. Ukrainan sodan 
jatkuminen voi edelleen vaikuttaa heikentävästi 
rahoitus markkinoihin, myyntivolyymeihin, 
raaka-aineiden ja energian saatavuuteen ja 
niiden hintakehityk seen sekä ulkomaisen työvoi-
man  saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tule-
vaisuuden ennusteisiin.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoi-
daan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden 
perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka- 
aineiden hintojen yleisindeksin muutoksia vastaa-
vasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa 
käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kaupallisten 
riskien osalta tulevaisuuden volyymejä voivat 
heikentää mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hinta-
kilpailullisista syistä.

Componenta seuraa jatkuvasti likviditeettiriskiä. 
Componentan voimassa olevat luottolimiitit edel-
lyttävät uusimista seuraavan kerran marraskuussa 
2023. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös 
myyntisaamisten factoring-järjestelyillä. Factoring- 
järjestelyiden tai luottolimiittien irtisanominen tai 
niiden uusimatta jättäminen voisivat aiheuttaa 
epävarmuustekijöitä Componentan likividiteettiin 
ja toiminnan jatkuvuuteen. Epävarmuustekijät 
ovat kuitenkin mitigoitavissa, eikä toiminnan tule-
vaan rahoitukseen liity johdon arvion mukaan 
merkittäviä epävarmuustekijöitä. Asiaa on käsitelty 
tarkemmalla tasolla kohdassa johdon harkintaa 
edellyttävät laatimisperiaatteet.

Konsernin likviditeetti oli katsauskauden lopussa 
hyvällä tasolla. Sen lisäksi Componenta Oyj:llä oli 
katsauskauden lopussa käyttämättömiä ja sitovia 
luottositoumuksia 4,0 Me ja osakemerkintälimiitti 
yhdysvaltalaiselta sijoittajalta GCF:ltä määrältään 
8,0 miljoonaan Yhdysvaltain dollaria. Componenta- 
konsernin kaikki saneerausohjelmat ovat päätty-
neet vuonna 2021.

Liputusilmoitukset

Componenta ei vastaanottanut yhtään liputus-
ilmoitusta katsauskaudella.

Varsinaisen yhtiökokouksen 
ja hallituksen päätökset 

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
8.4.2022 Vantaalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen vuodelta 2021 sekä myönsi vastuuvapau-
den hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 
31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun 
taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumää-
räksi neljä (4). Yhtiökokous valitsi hallitukseen 
nykyiset jäsenet Tomas Hedenborgin, Anne Leske-
län, Harri Suutarin ja Petteri Walldénin. Hallituksen 
palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Hallitus valitsi 
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäyty-
miskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Harri 
Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne Leskelän. 
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita 
antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
luovuttamalla. Valtuutuksen nojalla annettavien 
tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla 
enintään 942 263 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 
asti. Valtuutus ei kumoa aiempia voimassa olevia ja 
käyttämättömiä osakeantivaltuuksia. 

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä on luettavissa 
kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla.

Hallitus ja johto

Componentan 8.4.2022 järjestetty varsinainen yhtiö-
kokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimi-
kunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten 
lukumääräksi neljä (4). Yhtiökokous valitsi uudelleen 
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hallitukseen Harri Suutarin, Anne Leskelän, Petteri 
Walldénin ja Tomas Hedenborgin. Hallituksen jäsen-
ten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättyessä. Hallitus valitsi yhtiökokouk-
sen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 
hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja vara-
puheenjohtajaksi Anne Leskelän.

Konsernin johtoryhmän muodostivat 30.6.2022 
toimitusjohtaja Sami Sivuranta, talousjohtaja Marko 
Karppinen, operatiivinen johtaja Pasi Mäkinen ja laki-
asiainjohtaja Hanna Seppänen.

Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Nasdaq 
Helsingissä. Osakkeen katsauskauden keskikurssi 
oli 3,05 euroa (3,49 euroa), alin kurssi 2,53 euroa 

(2,95 euroa) ja ylin kurssi 3,65 euroa (4,60 euroa). 
Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 2,65 
euroa (3,34 euroa). Osakekannan markkina-arvo 
oli katsauskauden lopussa 25,2 Me (31,7 Me) ja 
osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 
11,6 % (33,7 %) osakekannasta. Componenta Oyj:n 
osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 1,0 Me 
(1,0 Me). Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä 
katsauskauden lopussa oli 9 517 813 (9 492 444). 
Osakkeenomistajien määrä katsauskauden päät-
tyessä oli 7 468 (8 129).

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkaisee tiettyjä yleisesti käytössä 
olevia, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa olevia 
tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat 
on esitetty tämän katsauksen lopussa.

Helsingissä, 22. heinäkuuta 2022

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja.  
Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia 

komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.  
www.componenta.com

http://www.componenta.com
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Puolivuosikatsauksen taulukot

Laadintaperiaatteet

Componenta Oyj:n puolivuosikatsaus tammi−kesä-
kuulta 2022 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset 
-säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä 
Componentan 16. maaliskuuta 2022 julkaistun tilin-
päätöksen 2021 kanssa. Componenta on noudat-
tanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja 
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2021. 
Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Johdon harkintaa edellyttävät 
laatimisperiaatteet

Laadittaessa puolivuosikatsausta kansainvälisen 
tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto 
tekee tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia. 
Seuraavassa mainitaan ne arviot ja oletukset, joihin 
liittyy merkittävä riski varojen ja velkojen kirjanpi-
toarvojen olennaisista muutoksista seuraavan 12 
kuukauden aikana.

Componentan puolivuosikatsausta laadittaessa, 
johto on käyttänyt merkittävää harkintaa arvioides-
saan toiminnan jatkuvuutta. Toiminnan jatkuvuu-
teen liittyy epävarmuustekijöitä ja riskejä, mutta ne 
ovat johdon harkinnan mukaan mitigoitavissa, eikä 
näin ollen toiminnan jatkuvuuteen sisälly kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien mukaista merkittävää 
epävarmuutta. Puolivuosikatsaus 2022 on laadittu 
perustuen toiminnan jatkuvuuteen. Componentan 
johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvi-
oidessaan huomioinut seuraavana kuvattuja seik-
koja. Componenta on vahvistanut tilikaudella 2020 
myynnin toimintamalliaan ja vahvistanut myynnin 
resurssointiaan. Edellä mainittujen seurauksena 
vuosien 2020–2022 aikana on saatu solmittua 
uusia kauppoja, mikä on heijastunut liikevaihdon 
kasvuna. Componenta teki 21.6.2021 kolmivuotisen 

sopimuksen enintään 8 miljoonan dollarin määräi-
sestä osakemerkintälimiitistä New Yorkista, Yhdys-
valloista, olevan Global Corporate Finance LLC:n 
kanssa. Joustava limiitti auttaa osaltaan tukemaan 
yhtiön rahoitusta seuraavaksi 3 vuodeksi eteenpäin 
ja antaa yhtiölle siten mahdollisuuden keskittyä tule-
vien vuosien kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa 
saavuttamiseen. Componentan 4 miljoonan euron 
määräisten nostamattomien luottolimiittien voimas-
saolo jatkuu 30.11.2023 saakka sekä Componenta 
Manufacturing Oy:n että Componenta Castings Oy:n 
osalta. Yhtiön käsityksen mukaan konsernilla on 
tarvittaessa saatavissa vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusta myös markkinoilta. Johto on analysoinut 
yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden rahavirtaennus-
teita eri skenaarioiden mukaisesti. Kuluja sopeut-
taakseen Componenta on sopeuttanut toimintaansa 
henkilöstön lomautuksilla tilauskantamuutosten niin 
vaatiessa.

Johto on tehnyt edellä mainitun toiminnan jatku-
vuuden lisäksi muita merkittäviä arvioita ja oletuksia 
määrittäessään katsauskauden omaisuuserien kuten 
sijoituskiinteistöjen, liikearvon, aineellisten ja aineet-
tomien hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden arvos-
tusta, laskennallisten verosaamisten realisoitavuutta 
ja vastuusitoumuksia. Lisäksi johto on arvioinut 
myyntisaamisten kuranttiutta COVID-19-pandemian 
ja Ukrainan sodan vaikutusten näkökulmasta. Johto 
on arvioinut tilannetta sekä oman toimialan että 
yleisen taloudellisen tilanteen kannalta. Suoritettu 
arviointi ei vaikuttanut olennaisesti luottotappio-
varaukseen katsauskauden lopussa. Componenta 
päivittää luottotappiovaraustaan säännöllisesti. 
Componenta arvioi COVID-19-pandemian ja Ukrai-
nan sodan vaikutuksia taloudelliseen raportointiin 
jatkuvasti. Componenta seuraa tiiviisti markkinoiden 
kehitystä ja asiakkaidensa tilannetta ja sopeuttaa 
omaa toimintaansa sen mukaisesti.
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Johto on arvioinut myös omaisuuserien tulevia 
kerrytettävissä olevia rahamääriä ja todennut, ettei 
viitteitä arvonalentumisesta ole ja ettei omaisuuse-
rien arvonalentamiseen ole tarvetta. Näihin arvioihin 
ja oletuksiin liittyy riskiä ja epävarmuutta, ja näin 
ollen on mahdollista, että olosuhteiden muuttuessa, 
pandemian tai Ukrainan sodan pitkittyessä nämä 
ennusteet muuttuvat, mikä voi vaikuttaa omaisuuse-
rien kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Lisätietoja 
vuotuisesta arvoalentumistestauksesta on annettu 
vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Lisäksi johdon arvionvaraisuutta on sisälty-
nyt Componenta Manufacturing Oy:n erään 

laitehankinnan ja siihen liittyvän velan tasearvon 
määrittämisessä. Laitteen ja rahoitusvelan arvostuk-
seen katsauskauden päätteeksi on vaikuttanut arvio 
laitteen käyttötunneista seuraavan 10 vuoden ajalta 
ja efektiivisen koron menetelmä.

Katsauskauden lopussa muissa korottomissa 
veloissa esitettäviin muihin velkoihin sisältyi 
1,3 miljoonaa euroa verovelkoja, joihin verottaja 
on myöntänyt maksujärjestelyn. Näiden maksujär-
jestelyjen mukaisesti yhtiön tulee lyhentää verovel-
kaa tasaisesti niin, että se on kokonaan lyhennetty 
elokuussa 2023. Maksujärjestelyn piirissä oleville 
veloille maksetaan 2,5 % korkoa.
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Konsernin tuloslaskelma

Te 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021

Liikevaihto 54 408 43 468 87 254
Liiketoiminnan muut tuotot 35 113 323
Liiketoiminnan kulut -50 615 -40 291 -82 618
Käyttökate 3 827 3 290 4 959
% liikevaihdosta 7,0 % 7,6 % 5,7 %
Poistot ja arvonalenemiset -2 779 -2 932 -4 946
Liiketulos 1 049 358 13
% liikevaihdosta 1,9 % 0,8 % 0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -720 -129 -418
Tulos rahoituserien jälkeen 329 229 -405
% liikevaihdosta 0,6 % 0,5 % -0,5 %
Verot 85 -83 0
Kauden tulos 415 146 -405

Kauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille 415 146 -405

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos

- Laimentamaton, e 0,04 0,02 -0,04
- Laimennettu, e 0,04 0,02 -0,04

Konsernin laaja tuloslaskelma

Te 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021

Kauden tulos 415 146 -405

Muut laajan tuloksen erät    
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi    

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus 0 0 -247
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0 0 -247

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 0 49
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0 0 -198
    
Kauden laaja tulos 415 146 -602

Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille 415 146 -602
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Konsernin tase

Te 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Varat

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 587 1 892 1 796
Liikearvo 3 225 3 225 3 225
Aineelliset hyödykkeet 26 977 29 678 28 332
Sijoituskiinteistöt 17 17 17
Saamiset 532 539 532

Pitkäaikaiset varat yhteensä 32 338 35 351 33 902

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 14 059 10 417 12 187
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 011 4 030 4 159
Rahavarat 5 110 11 983 5 231

Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 180 26 430 21 577

Varat yhteensä 57 518 61 781 55 479

Te 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma

Osakepääoma 1 000 1 000 1 000
Muu oma pääoma 22 938 23 136 22 458
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 23 938 24 136 23 458

Oma pääoma yhteensä 23 938 24 136 23 458

Velat
Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 8 458 10 178 9 137
Korottomat velat 899 3 523 1 117
Varaukset 14 14 14
Laskennalliset verovelat 129 347 214

Pitkäaikaiset velat yhteensä 9 500 14 062 10 482

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 2 576 3 068 2 808
Korottomat velat 21 149 19 973 18 385
Varaukset 354 543 347

Lyhytaikaiset velat yhteensä 24 079 23 584 21 540

Velat yhteensä 33 580 37 646 32 021

Oma pääoma ja velat yhteensä 57 518 61 781 55 479
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Te 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021

Liiketoiminnan rahavirta 
Kauden tulos rahoituserien jälkeen 329 229 -405
Poistot ja arvonalenemiset 2 779 2 932 4 946
Rahoituksen tuotot ja kulut 720 129 418
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut -508 -876 -738
Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+) -556 2 383 -449

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 763 4 797 3 771
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -673 -468 -934

Liiketoiminnan nettorahavirta 2 090 4 329 2 837

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -747 -715 -1 194
Tytäryhtiöhankinnat - -17 - 

Investointien nettorahavirta -747 -732 -1 194

Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen maksut -790 -765 -1 536
Osakeannin kulut - -577 -577
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -674 -684 -1 362
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset - -6 340 -9 689

Rahoituksen nettorahavirta -1 464 -8 366 -13 163

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -121 -4 769 -11 521

Rahavarat kauden alussa 5 231 16 752 16 752
Rahavarat kauden lopussa 5 110 11 983 5 231

Konsernin rahavirtalaskelma
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

Te
Osake-

pääoma

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Rakennusten ja 
maa-alueiden 

uudelleen-
arvostusrahasto

Muut
rahastot

Kertyneet
voitto- 

varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2022 1 000 16 522 382 2 507 3 047 23 458
Kauden tulos 415 415

Kauden laaja tulos 0 0 0 0 415 415

Liiketoimet omistajien kanssa:
Optio- ja osakepalkitseminen 66 66

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 66 66

Oma pääoma 30.6.2022 1 000 16 522 382 2 507 3 527 23 938

Te
Osake-

pääoma

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Rakennusten ja 
maa-alueiden 

uudelleen-
arvostusrahasto

Muut
rahastot

Kertyneet
voitto- 

varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2021 1 000 16 522 580 2 507 3 262 23 871
Kauden tulos 146 146

Kauden laaja tulos 0 0 0 0 146 146

Liiketoimet omistajien kanssa:
Optio- ja osakepalkitseminen 119 119

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 119 119

Oma pääoma 30.6.2021 1 000 16 522 580 2 507 3 527 24 136

Konsernin kehitys

Konsernin kehitys neljännesvuosittain
Te Q2/22 Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21
Liikevaihto 28 896 25 512 25 260 18 526 23 085 20 384
Käyttökate 2 374 1 453 1 402 267 1 779 1 510
Liiketulos 999 50 797 -1 142 317 41
Nettorahoituskulut -334 -386 47 -336 -363 235
Tulos rahoituserien jälkeen 665 -336 844 -1 478 -47 275

Tilauskanta kauden lopussa
Te Q2/22 Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21
Tilauskanta 13 426 16 193 13 954 16 049 11 954 11 862
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Liikevaihto markkina-alueittain
 

Te 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021
Suomi 43 006 34 713 69 448
Ruotsi 6 118 5 796 11 194
Saksa 2 060 1 146 2 269
Muu Eurooppa 2 717 1 590 3 873
Muut maat 376 119 243
Vuokratuotot 138 113 241
Sisäiset erät/eliminoinnit -7 -9 -13
Yhteensä 54 408 43 468 87 254

Maakohtaisen myynnin maa määräytyy sen pohjalta, minne tavara tai palvelu on toimitettu.

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
 
Te Q2/22 Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21
Suomi 23 035 20 109 19 994 14 869 18 617 16 209
Ruotsi 3 243 2 875 3 139 2 259 3 030 2 766
Saksa 1 169 891 685 437 555 592
Muu Eurooppa 1 445 1 272 1 342 941 822 768
Muut maat 32 344 93 31 65 54
Yhteensä 28 924 25 491 25 252 18 537 23 089 20 389

Liikevaihto 
Componenta Oyj on kansainvälinen teknologiakon-
serni, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden 
sopimusvalmistaja. Componentalla ja sen edeltäjillä 
on yli 200-vuotinen kokemus metallinkäsittelystä, 
menetelmäsuunnittelusta, tuotekehitysyhteistyöstä 
ja eri valmistustekniikoista sekä niiden kehittämi-
sestä. Konsernin operatiiviset toiminnot sijaitsevat 
Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on 
laaja ja konserni valmistaa sekä valettuja ja koneistet-
tuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita 

ja levyleikkeitä. Componentan liiketoimintamalli 
rakentuu pitkäaikaisille asiakassuhteille. Konsernin 
asiakkaat ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. 
Componentan tuotanto on keskittynyt palvelemaan 
asiakkaita joustavasti erityisesti lyhyissä ja keskisuu-
rissa tuotantosarjoissa. Tuotantoyksiköiden laaja 
tarjonta kattaa kokoluokat sadoista grammoista 
tuhansiin kiloihin, volyymit yksittäiskappaleista 
kymmenien tuhansien sarjoihin sekä monet eri 
materiaalivaihtoehdot.

Liikevaihto toimialoittain
 
% 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021
Koneenrakennus 48 44 45
Maatalouskoneet 30 27 28
Metsätalouskoneet 7 8 8
Energiateollisuus 8 8 8
Puolustusvälineteollisuus 1 6 4
Muut teollisuudenalat 6 7 7
Yhteensä 100 100 100
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Myyntituotot asiakassopimuksista, jakautuminen
 

Tuloutusaika, Te 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021
Tiettynä ajankohtana 54 408 43 468 87 254
Ajan kuluessa 0 0 0

Yhteensä 54 408 43 468 87 254

Componentalla on yksi merkittävä asiakas, jonka osuus konsernin liikevaihdosta ylittää 10 %.  
Asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 28,0 % (24,1 %).  

Liikevaihto asiakkaittain

Aineellisten hyödykkeiden muutokset 
Te 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021
Hankintameno kauden alussa 133 345 130 970 130 970

Lisäykset 815 726 1 181
Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos 357 551 574
Vähennykset ja siirrot erien välillä -209 -149 621

Hankintameno kauden lopussa 134 308 132 097 133 345
   

Kertyneet poistot kauden alussa -105 013 -99 724 -99 724
Kauden poistot ja arvonalenemiset -2 318 -2 696 -5 290

Kertyneet poistot kauden lopussa -107 331 -102 419 -105 013
   

Tasearvo kauden lopussa 26 977 29 678 28 332

Aineettomien hyödykkeiden muutokset  
Te 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021
Hankintameno kauden alussa 21 590 21 263 21 263

Lisäykset 0 26 67
Vähennykset ja siirrot erien välillä 51 143 260

Hankintameno kauden lopussa 21 641 21 432 21 590
   

Kertyneet poistot kauden alussa -19 794 -19 302 -19 302
Kauden poistot ja arvonalenemiset -259 -238 -493

Kertyneet poistot kauden lopussa -20 053 -19 539 -19 794
   

Tasearvo kauden lopussa 1 587 1 892 1 796

Liikearvo 
Te 1.1.−30.6.2022 1.1.−30.6.2021 1.1.−31.12.2021
Hankintameno kauden alussa 3 225 3 225 3 225
Tasearvo kauden lopussa 3 225 3 225 3 225



16Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot luokittain 

30.6.2022, Te

Käypään  
arvoon tulos- 
vaikutteisesti 

kirjattavat 
rahoitus- 

varat ja -velat

Jaksotettuun 
hankinta- 

menoon 
arvostetut  

rahoitusvarat  
ja -velat

Käypään arvoon  
muiden laajan  
tuloksen erien 

kautta arvostetut  
rahoitusvarat  

ja -velat
Vuokra- 

sopimusvelat Yhteensä

Pitkäaikaiset varat
Muut saamiset 263 263

 
Lyhytaikaiset varat  

Rahavarat 5 110 5 110
Myyntisaamiset 3 890 3 890

Rahoitusvarat yhteensä 9 263 9 263

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 010 1 010
Vuokrasopimusvelat  7 448 7 448
Muut lainat 0 0
Ostovelat ja saadut ennakot 366 366
Korolliset saneerausvelat 0 0
Korottomat saneerausvelat 0 0

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 086 1 086
Vuokrasopimusvelat  1 432 1 432
Muut korolliset lainat 58 58
Ostovelat ja saadut ennakot 10 260 10 260
Korolliset saneerausvelat 0 0
Korottomat saneerausvelat 0 0

Rahoitusvelat yhteensä 12 781 8 880 21 661

Käyttöoikeusomaisuushyödykkeiden muutokset 
Te 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Hankintameno kauden alussa 9 015 9 976 9 721
Lisäykset 67 36 66
Siirrot erien välillä 459 580 1 221
Poistot -964 -1 004 -1 992
Tasearvo kauden lopussa 8 577 9 588 9 015
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30.6.2021, Te

Käypään  
arvoon tulos- 
vaikutteisesti 

kirjattavat 
rahoitus- 

varat ja -velat

Jaksotettuun 
hankinta- 

menoon 
arvostetut  

rahoitusvarat  
ja -velat

Käypään arvoon  
muiden laajan  
tuloksen erien 

kautta arvostetut  
rahoitusvarat  

ja -velat
Vuokra- 

sopimusvelat Yhteensä

Pitkäaikaiset varat
Muut saamiset 270 270

Lyhytaikaiset varat
Rahavarat 11 983 11 983
Myyntisaamiset 2 385 2 385

Rahoitusvarat yhteensä 14 638 14 638

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 2 082 2 082
Vuokrasopimusvelat 7 641 7 641
Muut lainat 58 58
Ostovelat ja saadut ennakot 1 327 1 327
Korolliset saneerausvelat 397 397
Korottomat saneerausvelat 2 196 2 196

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 241 1 241
Vuokrasopimusvelat 1 568 1 568
Muut korolliset lainat 83 83
Ostovelat ja saadut ennakot 7 419 7 419
Korolliset saneerausvelat 176 176
Korottomat saneerausvelat 838 838

Rahoitusvelat yhteensä 15 817 9 209 25 026

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat 
olennaisin osin niiden kirjanpitoarvoa.

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan hankinnan 
yhteydessä luonteensa mukaisesti seuraaviin 
ryhmiin: jaksotettuun hankintamenoon, käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti tai käypään arvoon 
muun laajan tuloksen erien kautta arvostettavat 
rahoitusvarat. Componenta arvioi jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettavien rahoitusvarojen 
odotettavissa olevat luottotappiot soveltamalla 
odotettujen luottotappioiden mallia. Rahoitusvelat 
on luokiteltu seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat, vuok-
rasopimusvelat ja jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat velat.

Componenta on myös arvioinut COVID-19-pande-
mian, Ukrainan sodan ja korkojen nousun vaikutuk-
sia merkittävimpien rahoitusriskien osalta. Kyseisten 
tekijöiden ei arvioida vaikuttavan merkittävästi 
Componentan rahoitusriskeihin.

Lainat kirjataan hankintahetkellä käypään arvoon 
ja arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon 
käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Hankin-
tamenoa laskettaessa huomioidaan olennaiset 
transaktiokulut.

Rahavarat sisältävät käteisvarat ja rahat pankkitileillä 
sekä lyhytaikaiset pankkitalletukset.
Konsernilla ei ole johdannaisinstrumentteja, joihin 
sovellettaisiin suojauslaskentaa.
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Te 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Kiinteistökiinnitykset

Omista velvoitteista 0 3 150 600

Yrityskiinnitykset  
Omista velvoitteista 12 400 12 400 12 400

Pantit
Omista velvoitteista 7 800 7 800 7 800

Muut vuokrasopimukset 213 110 150

Muut vastuut 193 245 198
Yhteensä 20 606 23 705 21 149

Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, pantteja tai muita vakuuksia
Te 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

Korolliset saneerausvelat 0 473 0
Rahalaitoslainat 2 096 3 322 2 712

Yhteensä 2 096 3 795 2 712

Vastuusitoumukset

Lähipiiritapahtumat 

Componenta Oyj omistaa Majakka Voima Oy:stä 
3,6 %. Majakka Voima Oy omistaa edelleen 
Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeita. Voimaosakeyhtiö 
SF on puolestaan Fennovoima Oy:n pääomistaja. 
Componenta ei ole osallistunut Majakka Voima Oy:n 
jatkorahoitukseen vuoden 2013 jälkeen ja on hoita-
nut velvoitteensa Majakka Voima Oy:tä kohtaan. 
Componenta on kirjannut Majakka Voiman osak-
keet kirjanpidossaan kokonaan alas vuonna 2016. 

Voimaosakeyhtiö SF ja sen eräät osakkeenomistajat 
ovat lähestyneet Majakka Voima Oy:tä vaateilla 
perustuen Voimaosakeyhtiö SF:n osakassopimuk-
seen sekä siihen liittyviin rahoitussitoumuksiin. 
Componentan arvion mukaan on epätodennä-
köistä, että asiasta aiheutuu merkittäviä talou-
dellisia vastuita Componentalle, minkä johdosta 
Componentan katsauskauden lukuihin ei sisälly 
varauksia tai ehdollisia velkoja tähän asiaan liittyen.

Componentan lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytäryh-
tiöt, yhtiön johto, yhtiön hallitus sekä yhtiön johdon 
ja hallituksen lähipiirit. Yhtiön johto koostuu toimi-
tusjohtajasta ja johtoryhmästä. Johdon ja hallituksen 
lähipiiriin kuuluu henkilöiden perhe sekä heidän 
määräysvaltayhteisönsä.

Componentalla ei ole ollut normaalista poikkeavia 
liiketapahtumia lähipiirin kanssa katsauskaudella 
vuonna 2022 eikä vastaavalla kaudella vuonna 2021. 
Konsernin sisäiset transaktiot on eliminoitu konser-
nin luvuissa. Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palk-
kiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä.
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Konsernin tunnusluvut
30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Omavaraisuusaste, % 41,6 39,1 42,3
Oma pääoma/osake, e 2,52 2,54 2,46
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Te 34 973 37 384 35 402
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 5,5 3,2
Oman pääoman tuotto, % 3,5 1,2 -1,7
Korolliset nettovelat, Te 5 924 1 263 6 714
Nettovelkaantumisaste, % 24,7 5,2 28,6
Tilauskanta, Te 13 429 11 954 13 954
Bruttoinvestoinnit ilman taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuutta, Te 748 715 1 183
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Te 815 957 1 249
Bruttoinvestoinnit (sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden), 
% liikevaihdosta 1,5 2,2 1,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 581 559 562
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima 634 586 592
Henkilöstö kauden lopussa 587 566 570
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 644 596 612
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 20,7 19,9 20,1
Vastuusitoumukset, Te 20 606 23 705 21 149
 

Osakekohtaiset tiedot 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,04 0,02 -0,04
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,04 0,02 -0,04
Osakekohtainen rahavirta, e 0,14 0,46 -0,04
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Oman pääoman 
tuotto-% (ROE) 

= Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100 
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus  
(alku- ja lopputaseen keskiarvo)

Sijoitetun pääoman 
tuotto-% (ROI) 

= Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100 
Oma pääoma + korolliset velat (alku- ja lopputaseen 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 
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Tulos/osake, e, 
laimennus vaikutuksella

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

Rahavirta/osake, e 
(CEPS)

= Liiketoiminnan nettorahavirta 
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Osakkeen keskikurssi, 
e

= Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

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

Osinko/osake, e = Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/tulos, % = Tilikaudelta jaettu osinko x 100
Tulos (kuten tulos/osake-tunnusluvussa)

Efektiivinen 
osinkotuotto, %

= Osinko/osake x 100
Tilikauden viimeinen pörssikurssi

Osakekannan 
markkina-arvo, e

= Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen pörssikurssi

Hinta/voitto-suhde 
(P/E-luku)

= Tilikauden viimeinen pörssikurssi
Tulos/osake

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

Nettovelkaantumisaste 
(net gearing), %

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

Käyttökate, e = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset +/- osuus osakkuus yhtiöiden tuloksesta  

Tunnuslukujen laskentakaavat
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