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LIIKEVOITTO PARANI SELVÄSTI, KYSYNTÄ
NÄKYMÄT PARANTUNEET VAIKKA YHÄ 
EPÄVARMAT VUODELLE 2014

TAMMI-JOULUKUU 
2013 LYHYESTI

• Tilauskanta nousi 5 % ja oli 87 Me 
(83 Me).

• Konsernin tilikauden liikevaihto 
oli 511 Me (545 Me).

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä oli 18,2 Me (10,0 Me) ja kerta-
luonteisten erien jälkeen 14,9 Me 
(4,0 Me). Liikevoitto parani 
selvästi toiminnan tehostamisen 
ja Turkin liiran heikkenemisen 
ansiosta vaikka liikevaihto jäikin 
6 % edellisvuotta matalammalle 
tasolle.

• Tulos rahoituserien jälkeen ilman 
kertaluonteisia eriä oli -6,2 Me 
(-17,6 Me) ja kertaluonteisten 
erien jälkeen -9,6 Me (-25,4 Me).

• Osakekohtainen tulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli -0,55 e 
(-0,92 e) ja kertaluonteisten erien 
jälkeen -0,75 e (-1,22 e).

• Kapasiteetin käyttöaste heikkeni 
ja oli 59 % (63 %).

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 
2,2 Me (-8,7 Me).

• Hallitus ehdottaa yhtiökokouk-
selle, että tilikaudelta 2013 ei jaeta 
osinkoa.

LOKA-JOULUKUU 
2013 LYHYESTI
Loka–joulukuun liikevaihto oli 124 Me, 
joka oli 5 % suurempi kuin vuotta aiem-
min (117 Me). 

Neljännen vuosineljänneksen lii-
kevoitto ilman kertaluonteisia eriä pa-
rani edellisvuodesta ja oli 3,7 Me eli 
3,0 % liikevaihdosta (-3,5 Me; -3,0 %). 
Liikevoitto kertaluonteisten erien jäl-
keen oli 2,1 Me eli 1,7 % liikevaihdosta 
(-9,2 Me; -7,9 %). Neljännen vuosi-
neljänneksen liikevoittoa paransivat 
edellisvuotta korkeammat volyymit, 
toiminnan tehostamisohjelman kus-
tannussäästöt sekä Turkin liiran hei-
kentyminen.

Neljännen vuosineljänneksen lii-
kevoittoon sisältyvät kertaluonteiset 
kulut -1,5 Me liittyvät meneillään ole-
viin liiketoiminnan uudelleenjärjeste-
lyihin Pietarsaaren valimossa ja Wirs-
bon takomoissa.

Neljännen vuosineljänneksen tu-
los rahoituserien jälkeen ilman kerta-
luonteisia eriä parani edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
ja oli -2,5 Me (-9,5 Me). Tulos rahoitu-
serien ja kertaluonteisten erien jälkeen 
oli -4,0 Me (-16,9 Me). 

Osakkeenomistajille kuuluva tu-
los vuoden neljänneltä vuosineljän-
nekseltä ilman kertaluonteisia eriä oli 
-8,1 Me (-10,0 Me) eli osakekohtaisesti 
-0,31 e (-0,47 e) ja kertaluonteisten 
erien jälkeen -9,8 Me (-16,2 Me) eli osa-
kekohtaisesti -0,37 e (-0,75 e).

Loka–joulukuun liiketoiminnan 
nettorahavirta oli 14,8 Me (3,8 Me).

VUODEN 2013 TAPAHTUMAT 
LYHYESTI
Helmikuussa Componentan hallitus 
päätti uuden osakepohjaisen kannustin-
järjestelmän perustamisesta konsernin 
avainhenkilöille. Järjestelmässä oli yksi 
ansaintajakso, kalenterivuosi 2013.

Maaliskuussa Componenta tiedotti 
hallituksen vahvistaneen uudet taloudel-
liset tavoitteet vuodelle 2015 ja yhtiön uu-
den osinkopolitiikan.

Huhtikuussa Componenta nimitti Fu-
rio Scolaron konsernin myynnistä ja tuo-
tekehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja 
johtoryhmän jäseneksi 1.6.2013 alkaen.

Heinäkuun puolivälissä Componen-
tan hallitus päätti kutsua ylimääräisen 
yhtiökokouksen koolle elokuun 16. päivä. 
Elokuun 16. päivänä pidetty Componen-
tan ylimääräinen yhtiökokous päätti hal-
lituksen ehdotuksen mukaisesti valtuut-
taa hallituksen päättämään osakeannista 
sekä Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tar-
koittamien osakkeisiin oikeuttavien eri-
tyisten oikeuksien antamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä, joko maksua 
vastaan tai maksutta. Annettavien osak-
keiden määrä, mukaan lukien erityisten 
oikeuksien perusteella saatavat osak-
keet, oli enintään 2 500 000 osaketta. Tä-
män perusteella hallitus päätti samana 
päivänä osakeannista sekä hybridilainan 
ja joukkovelkakirjalainan tarjoamisesta 
yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. 

Componenta vahvisti elokuun lo-
pussa tasetta ja rahoitusasemaansa to-
teuttamalla osakeannin, hybridilainan ja 
kaksi joukkovelkakirjalainaa ja kerää-
mällä yhteensä 77,3 Me. 

Syyskuun lopussa Componenta 
päätti laajentaa aiemmin lokakuussa 2012 
aloittamaansa toiminnan tehostamis-
ohjelmaa tavoitteena 10 Me:n kannatta-
vuuden lisäparannus aiemman 25 Me:n 
lisäksi vuoden 2015 loppuun mennessä. 
Laajennuksen projektit keskittyvät en-
nen kaikkea valimojen käyttöasteiden 
nostamiseen, prosessikehitykseen ja 
kannattavuuden parantamiseen. 
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TOIMINNAN 
TEHOSTAMISOHJELMA 
Componentan konserninlaajuinen toi-
minnan tehostamisohjelma eteni vuonna 
2013 odotusten mukaisesti. Ohjelman ta-
voitteena on parantaa yhtiön kannatta-
vuutta 25 Me:lla vuoteen 2014 mennessä. 
Tehostamisohjelmaa laajennettiin syys-
kuun lopussa uusilla kehitysprojekteilla, 
joiden tavoitteena on 10 Me:n lisäparan-
nus kannattavuuteen vuoden 2015 lop-
puun mennessä. Osa uusista kehitys-
toimenpiteistä vaikuttaa jo vuoden 2014 
tulosta parantavasti. 

Kokonaisuudessaan tehostamisoh-
jelman tähän mennessä toteutettujen 
kehitysprojektien ja toimenpiteiden tu-
losvaikutuksen vuositason muutoksen 
arvioidaan olevan 26,8 Me. 

Turkin Orhangazissa tuottavuu-
den parantamisohjelma eteni suunni-
tellusti vuoden 2012 lopussa uudistetun 
organisaation ohjauksessa. Tuotanto-
prosessin eri vaiheissa toteutettiin mo-
nia tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä ja 
kokonaistuottavuus kehittyi tavoittei-
den mukaisesti. Syyskuussa 2013 päätet-
tiin Orhangazin valuhiekkajärjestelmän 
ja sulaton prosessiparannuksista, joiden 
avulla yksikön tuottavuutta ja laatua pa-
rannetaan edelleen ja tuotannon raaka-
ainekäyttöä tehostetaan. Toimenpiteissä 
hyödynnetään yhtiön parhaita käytän-
töjä. Orhangazin valimon laadun ja tuotta-
vuuden kehitysprojektien tavoitteena on 
9 Me:n tulosparannus. Tästä 3 Me toteu-
tui jo vuonna 2013. Tähän mennessä va-
limossa tehtyjen toimenpiteiden vuosi-
tason muutos käyttökatetta parantavasti 
on 6 Me. 

Hollannin tuotantoyksiköiden raken-
neuudistus ja 55 työpaikan vähennykset 
saatiin päätökseen jo 2013 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana. Vähennysten 
vuotuiset kustannussäästöt ovat 2,6 Me, 
mikä vastaa noin puolta koko ohjelmalle 
Hollannissa asetetuista alkuperäisistä 

tavoitteista. Tuottavuus parani kaikilla 
tuotantolinjoilla. Tehostamisohjelmaa 
laajennettiin toisella ja kolmannella vuo-
sineljänneksellä, ja laajennetut tehosta-
mistoimenpiteet jatkuvat vuoden 2014 
loppuun saakka. Uusista kustannussääs-
töistä osa saadaan vuoden 2014 aikana 
ja ne pyritään saavuttamaan täysimää-
räisesti vuonna 2015. Syyskuussa 2013 
päätettiin Heerlenin valimon ympäristö-
päästöjä vähentävän investoinnin toteut-
tamisesta.  Hollannin kehitysprojektien 
tavoitteena on kaikkiaan 5 Me:n tulospa-
rannus. Siitä 3 Me toteutui vuonna 2013. 
Tähän mennessä toteutettujen tehosta-
mistoimenpiteiden ansiosta vuositason 
muutos käyttökatteeseen on 4,3 Me.   

Ruotsin Främmestadin konepa-
jan suurten sarjojen koneistustoiminnot 
keskitetään jatkossa Turkin Orhangazin 
konepajaan. Orhangazin konepajan laa-
jennuksen rakennustyöt koneasennuk-
sineen saatiin päätökseen syyskuussa 
2013. Suurten sarjojen tuotesiirrot toteu-
tuvat pääosin vuoden 2013 viimeisen ja 
vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 
aikana. 

Syyskuussa 2013 päätettiin jatkaa si-
säisiä tuotesiirtoja Främmestadin kone-
pajasta Orhangazin konepajaan. Samalla 
siirrettyjen volyymien kustannushyödyn 
varmistamiseksi laajennettiin tuottavuu-
den kehittämistoimenpiteitä Orhangazin 
konepajassa. Främmestadin tuotannon 
muutosten tavoitteena on 3 Me:n tulospa-
rannus, josta vuonna 2013 toteutui 1 Me. 
Kokonaisuudessaan jo tehtyjen toimen-
piteiden vuositason muutos käyttökat-
teeseen on 3,4 Me.  

Vuonna 2013 toteutettiin monia toi-
menpiteitä Suomen valimoiden käyt-
töasteiden parantamiseksi ja kiinteiden 
kulujen vähentämiseksi. Pietarsaaren 
valimon ison Disa-linjan toiminta päättyi 
suunnitellusti ja tuotteet siirrettiin teh-
täviksi konsernin Turkin Orhangazin ja 
Suomen Porin valimoissa. Tuotesiirto-

Samanaikaisesti Componenta ilmoitti 
aloittavansa yhteistoimintamenettely-
lain mukaiset neuvottelut Pietarsaaressa 
syyskuun lopussa tarkoituksenaan siir-
tää Pietarsaaren pieni Disa-tuotantolinja 
Porin valimoon ja sen seurauksena Pie-
tarsaaren valimon sulkeminen.

Syyskuussa päätettiin osana toimin-
nan tehostamisohjelmaa investoida yh-
teensä 5,5 Me tuotantoprosessien kehittä-
miseen ja jätteiden vähentämiseen Turkin 
Orhangazin valimossa sekä ympäristö-
päästöjen vähentämiseen Hollannin Heer-
lenin valimossa. Investoinnit toteutetaan 
kesän 2014 loppuun mennessä. 

Syyskuussa tehtiin päätös laajentaa 
Componentan Pistons-yksikön tuotanto-
kapasiteettia. Vuoden 2014 aikana toteu-
tettavalla 3,7 Me:n laajennusinvestoinnilla 
kaksinkertaistetaan yksikön valmistus-
kapasiteetti ja vahvistetaan Componen-
tan asemaa globaalina mäntien toimitta-
jana.  

Lokakuussa Componenta julkaisi 
joukkovelkakirjalainaa koskevan esit-
teen tarkoituksenaan hakea elokuun lo-
pussa liikkeellelasketun vakuudettoman 
joukkovelkakirjalainan lainaosuudet 
kaupankäynnin kohteeksi säännellylle 
markkinalle NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
pörssilistalle. Vakuudeton joukkovelka-
kirjalaina listattiin NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:n pörssilistalle 17.10.2013.

Marraskuussa Componenta tiedotti 
saattaneensa Pietarsaaressa syyskuun 
lopussa aloitetut yhteistoimintamenet-
telylain mukaiset neuvottelut päätökseen 
ja sen seurauksena siirtävänsä Pietar-
saaren pienen Disa-tuotantolinjan Po-
rin valimoon ja sulkevansa Pietarsaaren 
valimon vuoden 2014 lokakuun loppuun 
mennessä. Kertaluonteisten kulujen ja ta-
seen alaskirjausten odotetaan olevan yh-
teensä noin 2 Me vuosien 2013 – 2014 ai-
kana ja vuotuisten säästöjen noin 2 Me. 
Projektin investointien odotetaan olevan 
noin 1 Me. 

Tuloslaskelman eroanalyysi vuosineljänneksittäin ilman kertaluonteisia eriä:
Me Q1/13 Q1/12 Ero % Q2/13 Q2/12 Ero % Q3/13 Q3/12 Ero % Q4/13 Q4/12 Ero %

Liikevaihto 127,7 150,4 -15 % 140,3 156,4 -10 % 119,0 120,7 -1 % 123,5 117,3 5 %

Tuotannon arvo 130,4 154,3 -16 % 145,1 158,5 -8 % 117,9 119,9 -2 % 118,8 113,4 5 %

Materiaalit -53,9 -64,0 -16 % -57,0 -66,1 -14 % -49,9 -50,9 -2 % -48,3 -51,6 -7 %

Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -29,0 -31,8 -9 % -33,0 -35,5 -7 % -26,9 -29,3 -8 % -25,0 -25,5 -2 %

Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -39,3 -44,1 -11 % -41,9 -44,1 -5 % -34,4 -41,8 -18 % -37,4 -35,5 5 %

Kulut yhteensä -122,2 -139,8 -13 % -132,0 -145,7 -9 % -111,3 -121,9 -9 % -110,6 -112,6 -2 %

Käyttökate 8,2 14,5 -44 % 13,1 12,8 3 % 6,6 -2,0 n/m 8,1 0,9 851 %
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TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA
Componenta vahvisti elokuussa taset-
taan ja rahoitusasemaansa toteutta-
malla osakeannin, hybridilainan ja kaksi 
joukkovelkakirjalainaa ja keräämällä yh-
teensä noin 77,3 Me. Yhtiö laski liikkeelle 
7 038 051 uutta osaketta, jotka vastaa-
vat 1,60 euron merkintähinnalla yhteensä 
11,3 Me. Hybridilainalla yhtiö keräsi pää-
omia yhteensä 33,7 Me ja kahdella jouk-
kovelkakirjalainalla yhteensä 32,3 Me. 
Yhtiön pääomalainojen 2009 ja 2010 sekä 
joukkovelkakirjalainan 2010 ja hybridi-
lainan 2012 lainaosuuksien haltijoilla oli 
mahdollisuus käyttää merkintöjen mak-
samiseen lainojen pääomasta muodos-
tuvaa saatavaa yhtiöltä. Merkintöjen 
maksamisen ja syyskuun lopussa tapah-
tuneen lyhennysohjelman mukaisen ly-
hennyksen jälkeen yhtiön pääomalainaa 
2009 oli katsauskauden lopussa jäljellä 
noin 0,6 Me ja pääomalainaa 2010 vastaa-
vasti noin 2,3 Me. Joukkovelkakirjalainaa 
2010 konvertoitiin 18,0 Me uuteen joukko-
velkakirjalainaan ja loppuosa maksettiin 
pois. Hybridilainaa 2012 oli katsauskau-
den lopussa jäljellä noin 4,5 Me. Muiden 
kuin pääomakonversioina yhtiöön si-
joitettujen uusien varojen määrä oli noin 
22,6 Me, joka sisälsi kahden suurimman 
osakkeenomistajan kesäkuussa yhtiöön 
tekemät yhteensä 4 Me sijoitukset.

Vuonna 2014 erääntyvät syndikaat-
tilainan sekä pääomalainan 2009 lyhen-
nykset, yhteensä 15,6 Me, Componenta 
tulee maksamaan tulorahoituksesta saa-
tavalla kassavirralla. Turkkilaisista pan-
keista otettujen vuonna 2014 erääntyvien 
lainojen lyhennykset Componenta suun-
nittelee jälleenrahoittavansa uusilla turk-
kilaisilta pankeilta otettavilla kahdenväli-
sillä tai vastaavilla pitkäaikaisilla lainoilla. 
Näiden lisäksi, yhtiö on käynnistänyt ra-
hoitusjärjestelyt, joiden tarkoituksena on 
uudelleen rahoittaa yhtiön koko korol-
listen velkojen lainakanta uusilla pitkä-
aikaisilla rahoitusinstrumenteilla, jonka 
seurauksena korollisten velkojen keski-
maturiteetti tulee pitenemään huomatta-
vasti nykyisestä. Nämä järjestelyt on tar-
koitus toteuttaa kevään 2014 aikana.

Konsernin tilikauden lopun rahat ja 
pankkisaamiset olivat yhteensä 10,2 Me 
(20,6 Me). Tämän lisäksi Componentan 
turkkilaisella tytäryhtiöllä, Componenta 
Dökümcülük A.S.:lla oli tilinpäätöshetkellä 
käyttämättömiä sitovia luottositoumuksia 
turkkilaisista pankeista yhteensä 3,0 Me 
(23,3 Me). Tilikauden lopun likviditeettiti-
lanteeseen vaikuttivat erityisesti viimei-

jen odotetaan parantavan konsernin lii-
kevoittoa noin 3 Me vuoden 2014 loppuun 
mennessä. 

Pietarsaaren valimossa käytyjen yh-
teistoimintaneuvottelujen lopputulok-
sena marraskuussa 2013 päätettiin siirtää 
Pietarsaaren valimon pieni Disa-tuotan-
tolinja Porin valimoon ja sulkea Pietar-
saaren valimo lokakuun 2014 loppuun 
mennessä.  Kokonaisuudessaan Suomen 
valimoiden tuotantomuutosten tavoit-
teena on 3 Me:n tulosparannus. Vuonna 
2013 siitä toteutui 0,5 Me ja jo tehtyjen toi-
menpiteiden seurauksena vuositason 
muutos käyttökatteeseen on 1,5 Me. Pie-
tarsaaren valimon tulosparannus 2 Me 
tehtaan sulkemisen johdosta toteutuu 
vuonna 2015. 

Erillisenä liiketoimintana johdetta-
van takomoliiketoiminnan tehostamis-
ohjelman toimenpiteet koskivat kaikkia 
Componenta Wirsbon takomoita Ruot-
sissa. Smedjebackenin takomon alasajo 
ja tuotesiirrot Arvikaan aloitettiin ensim-
mäisellä vuosineljänneksellä. Takomolii-
ketoiminnasta vähennettiin yhteensä 41 
työpaikkaa vuoden 2013 aikana. Wirs-
bon tuottavuuden parantamistoimenpi-
teiden tavoitteena on 2 Me:n tulosparan-
nus. 0,5 Me siitä toteutui vuonna 2013 ja jo 
tehtyjen toimenpiteiden ansiosta vuosi-
tason muutos käyttökatteeseen on 1,5 Me.  

Konsernin hallinto-, myynti- ja suun-
nitteluorganisaation toiminnan tehok-
kuutta lisättiin ja kiinteitä kustannuksia 
leikattiin ensimmäisen vuosineljännek-
sen aikana. Toimenpiteiden kustannus-
säästöistä toteutui 2,9 Me vuonna 2013.  

Vuonna 2013 toteutetuilla muilla te-
hostamistoimenpiteillä saavutettiin yh-
teensä 3,9 Me:n tulosparannus. Kaikkien 
jo toteutettujen toimenpiteiden perus-
teella käyttökatteen vuositason muutos 
on 5,2 Me. 

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA
Konsernin tilikauden liikevaihto laski 6 % 
ja oli 511 Me (545 Me). Konsernin kapa-
siteetin käyttöaste tilikaudella oli 59 % 
(63 %). Tilauskanta vuodenvaihteessa 
nousi 5 % edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdasta ja oli 87 Me (83 Me). Rapor-
toitu tilauskanta käsittää kahden seuraa-
van kuukauden vahvistetut tilaukset. 

Componentan liikevaihto jakautui tili-
kaudella asiakastoimialoittain seuraavasti: 
raskaat ajoneuvot 31 % (28 %), rakennus- 
ja kaivosteollisuus 19 % (24 %), koneenra-
kennus 18 % (19 %), maatalouskoneet 17 % 
(15 %) ja autoteollisuus 15 % (14 %).

TULOS
Konsernin tilikauden käyttökate ilman 
kertaluonteisia eriä oli 36,1 Me (26,1 Me).

Konsernin tilikauden liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 18,2 Me (10,0 Me) 
ja kertaluonteisten erien jälkeen 14,9 Me 
(4,0 Me). Liikevoittoon sisältyvät kerta-
luonteiset erät liittyvät meneillään oleviin 
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin, 
yhteensä -2,7 Me ja aikaisempien vuo-
sien laatuongelmatapausten korvauksiin, 
yhteensä -0,7 Me.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 
parani selvästi edellisvuoteen verrattuna 
vaikka volyymit pienenivätkin 6 %. Liike-
voiton paranemiseen vaikutti toiminnan 
tehostamisohjelman kustannussäästöt ja 
Turkin liiran heikentyminen.

Konsernin nettorahoituskulut il-
man kertaluonteisia eriä tilikaudella olivat 
-24,4 Me (-27,7 Me) ja kertaluonteisten 
erien jälkeen -24,5 Me (-29,4 Me). Netto-
rahoituskulut pienenivät edellisvuodesta 
johtuen alhaisemmista korkokuluista ja 
merkittävästi pienemmistä rahoituksen 
uudelleenjärjestelykuluista.

Konsernin tilikauden tulos rahoitu-
serien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä 
oli -6,2 Me (-17,6 Me) ja kertaluonteisten 
erien jälkeen -9,6 Me (-25,4 Me). 

Tilikauden verot ilman kertaluon-
teisia eriä olivat -4,5 Me (0,1 Me) ja ker-
taluonteisten erien jälkeen -6,0 Me 
(1,4 Me). Tilikauden verokulujen nousu 
johtuu pääasiassa vuonna 2014 tapahtu-
vasta Suomen yhteisöverokannan las-
kusta tasolta 24,5 % tasolle 20,0 %, jonka 
johdossa Suomeen liittyviä laskennallis-
ten verosaamisten arvoa on alennettu. 
Tämän lisäksi verokulua nosti Turkissa 
verotarkastuksen yhteydessä määrätyt 
lisäverot sekä Turkin liiran heikkenemi-
sestä johtuva laskennallisten verokulu-
jen nousu.       

Konsernin tilikauden tulos ilman ker-
taluonteisia eriä oli -10,7 Me (-17,6 Me) ja 
kertaluonteisten erien jälkeen     -15,5 Me 
(-24,0 Me). 

Konsernin tilikauden osakekoh-
tainen laimentamaton tulos ilman ker-
taluonteisia eriä oli -0,55 e (-0,92 e) ja 
kertaluonteisten erien jälkeen -0,75 e 
(-1,22 e). 

Konsernin tilikauden sijoitetun pää-
oman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 
5,9 % (4,0 %) ja kertaluonteisten erien jäl-
keen 4,9 % (2,0 %). Oman pääoman tuotto 
ilman kertaluonteisia eriä oli -12,8 % 
(-24,8 %) ja kertaluonteisten erien jälkeen 
-18,6 % (-32,9 %).
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taa 0,5 % (0,6 %) koko konsernin liikevaih-
dosta.

YMPÄRISTÖ
Componentan laatu-, ympäristö-, työ-
terveys- ja -turvallisuuspolitiikan ta-
voitteena on täyttää asiakkaiden vaati-
mukset ja noudattaa kaikkia olennaisia 
lainsäädännön vaatimuksia ympäristö-, 
työterveys- ja -turvallisuusasioissa. 
Componenta varmistaa, että kaikissa toi-
mipaikoissa on menestymiseen tarvit-
tavaa riittävää osaamista ja olennaista 
tietoa, ja parantaa omia tuotantoprosesse-
jaan jatkuvasti taatakseen parhaat mah-
dolliset lopputulokset. Jatkuvan kehityk-
sen ohjelmien tarkoituksena on saavuttaa 
nollalinja niin laatupuutteissa kuin työta-
paturmissa ja -sairauksissa sekä päästä 
sovittuihin ympäristötavoitteisiin.

Componenta on sitoutunut jatku-
vaan parantamiseen ja tuotannon ympä-
ristövaikutuksien vähentämiseen. Mer-
kittävimmiksi ympäristönäkökohdiksi on 
tunnistettu energiankäyttö ja jätteiden 
synnyn ehkäiseminen sekä jätteiden hyö-
tykäyttö kaatopaikalle läjittämisen sijasta. 

Konsernin tuotantoyksiköt käytti-
vät vuonna 2013 energiaa 671 GWh (695 
GWh). Suurin osa, 67 % (67 %) käytetystä 
energiasta oli sähköenergiaa. Valimot ku-
luttavat noin 90 % kaikesta energiasta, 
sillä varsinkin valimoiden sulatusproses-
sit käyttävät paljon energiaa. Vuonna 2013 
tuotantoon suhteutettu energiankulutus 
Componentan rautavalimoissa nousi 2 %, 
mikä johtui alhaisemmasta kapasiteetin 
käyttöasteesta. 

Vuonna 2013 Componentan kokonais-
jätemäärä laski ja oli 137 118 tonnia (145 805 
tonnia). Siitä 63 % (71 %) meni hyötykäyt-
töön. Componentasta hyötykäyttöön me-
nevät jätteet ovat muun muassa metalleja, 
kuonia, hiekkoja ja pölyjä. Hyötykäyttöön 
toimitetun jätteen suhteellinen määrä vä-
heni johtuen Orhangazin valimon jätteiden 
pienemmästä hyötykäyttöasteesta. 

Componentassa lähes kaikki synty-
vät jätteet lajitellaan. Lajittelemattoman 
jätteen osuus vuonna 2013 oli edellisen 
vuoden tasolla eli 0,5 % (0,5 %) kokonais-
jätemäärästä.

HENKILÖSTÖ
Konsernin keskimääräinen henkilö-
määrä tilikauden aikana oli 4 464 (4 642) 
mukaan lukien vuokratyövoima 311 
(393). Konsernin henkilömäärä tilikauden 
lopussa oli 4 431 (4 277), johon sisältyy 
vuokratyöntekijöiden määrä 277 (173). 

Maantieteellisesti henkilöstö jakautui si-
ten, että tilikauden lopussa Turkissa oli 
60 % (58 %), Suomessa 17 % (20 %), Hol-
lannissa 13 % (13 %), ja Ruotsissa 10 % 
(9 %) henkilöstöstä.

SEGMENTTIEN KEHITYS
Componenta muutti segmenttiraportoin-
timalliaan 1.1.2013 alkaen siten, että jat-
kossa raportoidaan maantieteellisten 
segmenttien sijaan uusien liiketoiminta-
divisioonien mukaisesti. Lisätietoja uu-
den segmenttiraportointimallin vaiku-
tuksesta Componentan taloudelliseen 
raportointiin annettiin erillisellä tiedot-
teella 18.4.2013.

Valimodivisioona
Valimodivisioonan tuotantoyksiköt si-
jaitsevat Turkin Orhangazissa, Hollannin 
Heerlenissä ja Weertissä sekä Suomen Ii-
salmessa, Karkkilassa, Pietarsaaressa ja 
Porissa.

Valimodivisioonan tilauskanta oli 
vuodenvaihteessa 8 % matalammalla ta-
solla edellisvuoteen verrattuna ja oli 
51,2 Me (55,6 Me). Tilauskanta käsittää 
kahden seuraavan kuukauden asiak-
kaille vahvistetut tilaukset. Valimodivi-
sioonan tilauskanta muodostuu raskaan 
ajoneuvoteollisuuden, rakennus- ja kai-
voskoneteollisuuden, koneenrakennus-
teollisuuden sekä maatalouskoneteolli-
suuden tilauksista.

Valimodivisioonan tilikauden liike-
vaihto laski edellisvuodesta 10 % ja oli 
329 Me (367 Me). 

Tilikauden liikevoitto ilman kertaluon-
teisia eriä oli 4,6 Me eli 1,4 % liikevaihdosta 
(-2,9 Me; -0,8 %). Liikevoitto nousi edellis-
vuoteen verrattuna merkittävästi toimin-
nan tehostamisen, kustannussäästöjen ja 
Turkin liiran heikkenemisen johdosta.

Loka-joulukuun liikevaihto oli 73,3 Me 
(74,7 Me) ja liikevoitto ilman kertaluon-
teisia eriä -1,0 Me eli -1,4 % liikevaihdosta 
(-4,3 Me; -5,8 %). Neljännen vuosineljän-
neksen liiketulos parani toiminnan tehos-
tamisen, kustannussäästöjen ja Turkin lii-
ran heikkenemisen johdosta.

Valimodivisioonan henkilömäärä 
mukaan lukien vuokratyövoima oli ti-
likauden aikana keskimäärin 8 % pie-
nempi kuin edellisen vuoden aikana ja oli 
2 875 (3 126).

Konepajadivisioona
Konepajadivisioonan tuotantoyksiköt si-
jaitsevat Turkin Orhangazissa ja Ruotsin 
Främmestadissa. Lisäksi Konepajadivi-

sen vuosineljänneksen aikana tapahtu-
neet lainojen takaisinmaksut Turkissa. 

Korollisten nettovelkojen määrä, mu-
kaan lukien IFRS:n mukaiset 2,9 Me:n 
(23,4 Me) pääomalainojen velkaosuudet, 
tilikauden lopussa oli 230 Me (236 Me). 
Nettovelkaantumisaste oli 270 % (284 %).

Konsernin omavaraisuusaste oli tili-
kauden lopussa 18,9 % (18,1 %). Konsernin 
omavaraisuusastetta laski yhdellä pro-
senttiyksiköllä Suomessa joulukuussa 
2013 toteutetun yhteisöverokannan lasku 
24,5 prosentista 20,0 prosenttiin, minkä 
seurauksena Componentan Suomeen liit-
tyvien nettoverosaatavien ja siten  oman 
pääoman arvo aleni 4,4 Me. 

Liiketoiminnan nettorahavirta tilikau-
della oli 2,2 Me (-8,7 Me), josta käyttöpää-
oman muutokset olivat 2,6 Me (-1,0 Me). 
Liiketoiminnan nettorahavirta parani 
edellisvuodesta pääasiassa parantuneen 
käyttökatteen vuoksi.

Componenta tehostaa pääomien 
käyttöä myyntisaatavien myyntiohjel-
milla, joiden perusteella osa myyntisaata-
vista myydään ilman takautumisoikeutta. 
Myytyjen myyntisaatavien määrä tilikau-
den lopussa oli 82,4 Me (76,5 Me). 

Vuoden 2013 lopussa yhtiön sijoitettu 
pääoma oli 325 Me (340 Me).

Emoyhtiön myöntämät rahalainat, 
vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähi-
piiriin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2013 
olivat 87,5 Me (84,1 Me). Yhtiön myöntämät 
rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset 
yhtiön lähipiiriin kuuluville yksityishenki-
löille 31.12.2013 olivat 0,4 Me (0,4 Me).

INVESTOINNIT
Componenta rajoitti jälleen vuonna 2013 
tuotannollisten investointien määrää ka-
pasiteetin vajaakäytön vuoksi. Tilikau-
den tuotannollisten investointien määrä 
oli 18,9 Me (19,2 Me), josta rahoitusleasing-
investointien osuus oli 2,5 Me (0,6 Me). In-
vestointien nettorahavirta oli -15,7 Me 
(-19,2 Me), joka sisältää konsernin inves-
tointien kassavirran aineellisiin ja aineetto-
miin hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen 
osakkeiden sekä myytyjen käyttöomai-
suushyödykkeiden kassavirran.

TUTKIMUS- JA 
KEHITYSTOIMINTA
Tilikauden 2013 lopussa Componentan 
tutkimus- ja kehitystoiminnassa työs-
kenteli 106 (112) henkilöä, mikä vastaa 3 % 
(3 %) koko yhtiön henkilöstöstä. Vuonna 
2013 Componentan tutkimus- ja kehi-
tysmenot olivat 2,6 Me (3,2 Me), joka vas-
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sioonaan kuuluu mäntiä valmistava yk-
sikkö Suomen Pietarsaaressa.

Tilauskanta oli vuodenvaihteessa 
10 % korkeammalla tasolla edellisvuo-
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja 
oli 20,5 Me (18,7 Me). Tilauskanta käsittää 
kahden seuraavan kuukauden asiakkaille 
vahvistetut tilaukset. Konepajadivisioonan 
tilauskanta kertyy raskaan ajoneuvoteolli-
suuden, rakennus- ja kaivoskoneteollisuu-
den, koneenrakennus- sekä maatalousko-
neteollisuuden tilauksista.

Konepajadivisioonan tilikauden lii-
kevaihto laski edellisvuodesta 1 % ja oli 
116 Me (117 Me). Tilikauden liikevoitto il-
man kertaluonteisia eriä oli 2,7 Me eli 2,3 % 
liikevaihdosta (2,3 Me; 2,0 %). Liikevoitto 
parani lähinnä tehokkaamman tuotan-
non johdosta.

Loka-joulukuun liikevaihto oli 30,2 Me 
(25,2 Me) ja liikevoitto ilman kertaluon-
teisia eriä 0,8 Me eli 2,7 % liikevaihdosta 
(-0,8 Me; -3,4 %). Konepajadivisioonan lii-
kevoitto parani edellisvuodesta korkeam-
pien volyymien ja toiminnan tehostamis-
ohjelman kustannussäästöjen ansiosta.

Konepajadivisioonan henkilömäärä 
mukaan lukien vuokratyövoima oli ti-
likauden aikana keskimäärin 1 % suu-
rempi kuin edellisen vuoden aikana ja oli 
382 (377).

Alumiinidivisioona
Alumiinidivisioonan tuotantoyksiköt si-
jaitsevat Turkin Manisassa ja muodostu-
vat alumiinivalimosta sekä alumiinivan-
teita valmistavasta yksiköstä.

Alumiinidivisioonan tilauskanta oli 
vuodenvaihteessa 6 % korkeammalla ta-
solla edellisvuoden vastaavaan ajankoh-
taan verrattuna ja oli 12,8 Me (12,1 Me). Ti-

lauskanta käsittää kahden seuraavan 
kuukauden asiakkaille vahvistetut tila-
ukset. Alumiinidivisioonan tilauskanta 
muodostuu autoteollisuuden ja raskaan 
ajoneuvoteollisuuden tilauksista.

Alumiinidivisioonan tilikauden lii-
kevaihto laski edellisvuodesta 1 % ja oli 
72,8 Me (73,4 Me). Tilikauden liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä oli 9,7 Me eli 
13,4 % liikevaihdosta (9,2 Me; 12,5 %). Lii-
kevoitto parani edellisvuodesta lähinnä 
Turkin liiran heikkenemisen johdosta.

Loka - j ou lu k uu n  l i i keva i hto  ol i 
18,4 Me (16,9 Me) ja liikevoitto ilman ker-
taluonteisia eriä 2,9 Me eli 15,6 % liike-
vaihdosta (1,4 Me; 8,4 %). Alumiinidivi-
sioonan liikevoitto parani edellisvuoden 
vastaavasta vuosineljänneksestä kas-
vaneiden volyymien ja Turkin liiran 
heikkenemisen johdosta.

Alumiinidivisioonan henkilömäärä 
mukaan lukien vuokratyövoima oli ti-
likauden aikana keskimäärin 4 % suu-
rempi kuin edellisen vuoden aikana ja oli 
744 (712).

Muu liiketoiminta
Muu liiketoiminta sisältää Wirsbon ta-
komot Ruotsissa, myynti- ja logistiik-
kayhtiö Componenta UK Ltd:n Eng-
lannissa, palvelu- ja kiinteistöyhtiöt 
Suomessa, konsernin hallintotoimin-
not ja osakkuusyhtiö Kumsan A.S:n 
Turkissa. Muun liiketoiminnan tilikau-
den liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 
oli 1,6 Me (0,3 Me) ja loka-joulukuussa 
0,6 Me (0,0 Me). 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Componenta Oyj:n osake noteerataan 
NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön osak-

Liikevaihto, Me Liikevoitto ilman  
kertaluonteisia eriä, Me

Tulos rahoituserien jälkeen 
ilman kertaluonteisia eriä, Me

keiden yhteenlaskettu määrä tilikauden 
lopussa oli 29 269 224 osaketta. Osake-
pääoma oli tilikauden päättyessä 21,9 Me 
(21,9 Me). Osakkeen kurssi tilikauden lo-
pussa oli 1,63 euroa (1,94 euroa). Tilikau-
den keskikurssi oli 1,72 euroa, alin kurssi 
1,43 euroa ja ylin kurssi 2,12 euroa. Osake-
kannan markkina-arvo oli tilikauden lo-
pussa 47,7 Me (42,9 Me) ja osakkeen suh-
teellinen vaihto tilikaudella 10,1 % (7,2 %) 
osakekannasta. 

LIPUTUSILMOITUKSET
Componenta sai 27.8.2013 ilmoituksen 
Heikki Lehtoselta arvopaperimarkkina-
lain 9 luvun 10 §:n mukaisesti, että Com-
ponenta Oyj:n 2013 osakeannin johdosta 
Heikki Lehtosen määräysvaltayhteisö 
Cabana Trade S.A:n osuus Componenta 
Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 
äänimäärästä on alittanut 15 %.

Cabana Trade S.A:n omistus- ja ääni-
osuus liputusvelvollisuuden syntymisen 
jälkeen on 3 501 988 osaketta eli 11,96 % 
osakkeiden kokonaismäärästä ja ääni-
määrästä. Osakeannin jälkeen Heikki 
Lehtonen ja määräysvaltayhteisönsä 
omistivat yhteensä 7 528 492 osaketta eli 
25,72 % osakkeiden kokonaismäärästä ja 
äänimäärästä.

OSAKEPOHJAINEN 
KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2013
Componenta Oyj:n hallitus päätti 11.2.2013 
uuden osakepohjaisen kannustinjärjes-
telmän perustamisesta konsernin avain-
henkilöille. Järjestelmän tarkoituksena 
oli yhdistää omistajien ja avainhenki-
löiden tavoitteet yhtiön arvon nostami-
seksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yh-
tiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen 
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yhtiön osakkeiden omistukseen perus-
tuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä oli yksi ansaintajakso, 
kalenterivuosi 2013. Ansaintajakson 2013 
ansaintakriteeri oli Componenta-konser-
nin tulos rahoituserien jälkeen.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 
2013 maksetaan osittain yhtiön osak-
keina ja osittain rahana. Rahana mak-
settavalla osuudella pyritään kattamaan 
avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat 
verot ja veronluontoiset maksut. Osak-
keita ei saa luovuttaa noin kahden vuo-
den sitouttamisjakson aikana. Mikäli 
avainhenkilön työ- tai toimisuhde päät-
tyy sitouttamisjakson aikana, on hänen 
palautettava palkkiona annetut osakkeet 
yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään kuului 
vuoden 2013 lopussa 18 henkilöä. Ansain-
tajakson 2013 perusteella maksettavat 
palkkiot vastasivat yhteensä enintään 
noin 400 000 Componenta Oyj:n osak-
keen arvoa sisältäen myös rahana mak-
settavan osuuden. 

Järjestelmän ansaintajakson 2013 
osalta hallitus päätti olla allokoimatta 
osakkeita. Järjestelmän tulosvaikutus 
ennen veroja vuoden 2013 lopussa oli si-
ten 0,0 Me.

HALLITUS JA JOHTO
Hallitus piti 22.3.2013 pidetyn yhtiöko-
kouksen jälkeen järjestäytymiskoko-
uksen, jossa se valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja vara-
puheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Hal-
litus kokoontui 19 kertaa vuonna 2013. 
Hallituksen jäsenten keskimääräinen 
osallistumisprosentti kokouksiin oli 97 %. 
Hallitus arvioi vuoden 2013 toimintaansa 

puheenjohtajan johdolla joulukuussa 
2013.

Hall itus valitsi  järjestäytymis-
kokouksessaan tarkastusvaliokun-
nan puheenjohtajaksi Riitta Palomäen ja 
jäseneksi Tommi Salusen. Tarkastusva-
liokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2013 
ja tarkastusvaliokunnan jäsenten kes-
kimääräinen osallistumisprosentti ko-
kouksiin oli 100 %. Tarkastusvaliokunta 
arvioi vuoden 2013 toimintaansa puheen-
johtajan johdolla joulukuussa 2013.

Componentan toimitusjohtajana toi-
mii Heikki Lehtonen. Vuoden 2013 lopussa 
konsernin johtoryhmän muodostivat toi-
mitusjohtaja Heikki Lehtonen, Konepaja-
divisioonan johtaja Juha Alhonoja, talous-
johtaja Mika Hassinen, Valimodivisioonan 
johtaja Olli Karhunen, myynti- ja tuoteke-
hitysjohtaja Furio Scolaro, henkilöstöjoh-
taja Anu Mankki, lakiasiain johtaja Pau-
liina Rannikko ja Alumiinidivisioonan 
johtaja Sabri Özdogan.

Myynti- ja asiakaspalvelujohtaja 
ja johtoryhmän jäsen Antti Lehto erosi 
Componentan palveluksesta 31.5.2013 
siirtyäkseen toisen työnantajan palve-
lukseen.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Componentan liiketoiminnan merkittä-
vimpiä riskejä ovat liiketoimintaympä-
ristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja 
hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön 
liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät 
riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, 
tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkki-
nahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, 
henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä ra-
hoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen 

ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, 
korko- ja luottoriskit). 

Konsernin liiketoiminnan kannalta 
olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, 
kuten kierrätysmetallin ja harkkorau-
dan sekä energian saatavuus kilpailuky-
kyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää 
kustannusriskiä hallinnoidaan pääsään-
töisesti hintasopimuksilla, joiden perus-
teella tuotteiden hintoja korjataan raaka-
aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. 
Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa 
rahaa käyttöpääomaan arvioitua enem-
män. 

Componentan liiketoimintaan liitty-
viä rahoitusriskejä hallitaan konsernin 
hallituksen vahvistaman rahoituspolitii-
kan mukaisesti. Tavoitteena on suojata 
konsernia rahoitusmarkkinoilla tapah-
tuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten 
turvata omalta osaltaan konsernin tulos-
kehitys ja taloudellinen asema. 

JÄLLEENRAHOITUS- JA 
MAKSUVALMIUSRISKIT
Konsernin rahoituksen saatavuus py-
ritään varmistamaan hajauttamalla lai-
nasalkku maturiteettien, rahoitusläh-
teiden ja -instrumenttien osalta. Yhden 
rahoituslähteen luototusosuus ei saa 
nousta rahoituspolitiikassa asetetun 
määrän yli. Konsernissa käytössä ole-
vista rahoituslähteistä tärkeimpiä ovat 
syndikoitu 12.10.2012 päivätty rahoitus-
limiittisopimus, jonka nimellismäärä 
vuodenvaihteessa oli 71,8 Me ja erään-
tymispäivä 30.6.2015, erimuotoiset pää-
omalainat ja joukkovelkakirjalainat, bila-
teraaliset pitkäaikaiset lainasopimukset, 
myyntisaatavien rahoitus ilman takautu-
misoikeutta sekä leasingrahoitus. 

Myynti markkina-alueittain

Turkki    60 %

Suomi   17 %

Hollanti    13 %

Ruotsi    10 %

Myynti asiakastoimialoittain

Saksa   21 %

Ruotsi   19 %

Turkki   13 %

Iso-Britannia   11 %

Suomi   8 %

Benelux   7 %

Raskaat ajoneuvot   31 %

Rakennus- ja kaivosteollisuus   19 %

Koneenrakennusteollisuus   18 %

Maatalouskoneet   17 %

Autoteollisuus   15 %

Ranska   6 %

Italia   5 %

Muut Euroopan maat   3 %

USA   3 %

Muut maat   2 %

Henkilöstö maittain
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Vuonna 2014 erääntyvät syndikaat-
tilainan sekä pääomalainan 2009 lyhen-
nykset, yhteensä 15,6 Me, Componenta 
tulee maksamaan tulorahoituksesta 
saatavalla kassavirralla. Turkkilaisista 
pankeista otettujen vuonna 2014 erään-
tyvien lainojen lyhennykset Compo-
nenta suunnittelee jälleenrahoittavansa 
uusilla turkkilaisilta pankeilta otettavilla 
kahdenvälisillä tai vastaavilla pitkäaikai-
silla lainoilla. 

Hallituksen mielestä riski siitä, että 
vuonna 2014 erääntyviä lyhytaikaisia lai-
noja ei saataisi uudelleenjärjestettyä, on 
vähäinen. Hallitus uskoo, että yhtiö täyt-
tää muut rahoitukselle asetetut edelly-
tykset. 

Tarkempaa tietoa Componentan ris-
keistä ja riskienhallinnasta löytyy vuo-
den 2013 tilinpäätöksen liitetiedoista.

TILIKAUDEN JÄLKEISET 
TAPAHTUMAT
Componenta ilmoitti 6.2.2014 siirtävänsä 
vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen jul-
kaisuajankohtaa viikolla eteenpäin ja an-
tavansa ennakkotiedot neljännen vuo-
sineljänneksen ja koko vuoden 2013 
liikevaihdosta ja tuloksesta sekä vuoden 
2014 näkymistä 10.2.2014. Tilinpäätös-
tiedotteen ja tilinpäätöksen julkistami-
sen ajankohta lykkääntyi, koska Compo-
nentan Turkin tytäryhtiön Componenta 
Dökümcülük A.S:n tilinpäätös ei ollut val-
mistunut aikataulun mukaisesti.

Componenta neuvotteli helmikuussa 
2014 tilikauden päättymisen jälkeen tiet-
tyjä syndikaattilainan sopimusehtoja 
 uusiksi ja samalla sitoutui lyhentämään 

syndikaattilainaansa ylimääräisellä 
5 Me:n lyhennyksellä 1.6.2014.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2014
Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asia-
kastoimialoilla ovat edelleen epävarmat.

Componentan Raskaat ajoneuvot 
-asiakastoimialan tilauskanta oli vuo-
denvaiheessa 9 % edellisvuotta kor-
keammalla tasolla. Euroopan kuorma-
autoteollisuuden kysynnän odotetaan 
pienenevän koko vuonna 2014. Compo-
nentan myynnin vuonna 2014 odote-
taan nousevan johtuen markkinaosuu-
den kasvusta. 

Componentan Rakennus- ja kaivos-
teollisuus -asiakastoimialan tilauskanta 
vuodenvaihteessa oli 6 % edellisvuoden 
vastaavaa ajankohtaa korkeammalla ta-
solla. Kysynnän odotetaan pysyvän edel-
lisen vuoden tasolla. Asiakkaat pienen-
sivät varastotasojaan vuosien 2012 ja 
2013 aikana johtuen heikentyneistä nä-
kymistä erityisesti kaivoskoneteollisuu-
dessa. Componentan kysyntänäkymät 
vakaat. 

Componentan Koneenrakennus-
asiakastoimialan tilauskanta vuoden-
vaihteessa oli 17 % edellisen vuoden vas-
taavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. 
Componentan myynnin Koneenraken-
nusteollisuudelle odotetaan paranevan 
vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Componentan Maatalouskoneet-
asiakastoimialan tilauskanta vuoden-
vaihteessa oli 2 % edellisvuotta mata-
lammalla tasolla. Maatalouskoneiden 
kysynnän odotetaan pysyvän vakaana 
vuonna 2014. Componentan myynnin 

odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla 
tai kasvavan markkinaosuuden kasvusta 
johtuen.

Componentan autoteollisuus-asia-
kastoimialan tilauskanta vuodenvaih-
teessa oli 9 % edellisvuotta matalammalla 
tasolla. Autoteollisuuden kysyntä ko-
heni loppuvuotta 2013 kohden verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjak-
soon. Vuoden 2014 markkinoiden arvioi-
daan paranevan edellisvuodesta. Com-
ponentan myynnin odotetaan kasvavan 
vuoden alkupuoliskolla, vaikka kysyn-
nän paraneminen ei vielä näy Componen-
tan tilauskannassa. 

COMPONENTAN NÄKYMÄT 2014
Componentan näkymät vuodelle 2014 
perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdannein-
dikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toi-
mitusennusteisiin sekä Componentan ti-
lauskertymään ja tilauskantaan.

Componentan tilauskanta vuoden-
vaihteessa oli 87 Me (83 Me). Tilauskan-
nan ja asiakkaiden antamien tuotan-
toennusteiden perusteella Componentan 
ensimmäisen vuosineljänneksen liike-
vaihdon odotetaan olevan korkeampi 
kuin edellisen vuoden vastaavan jakson. 
Rakenteellisten tehostamistoimien ja 
kustannussäästöjen johdosta myös en-
simmäisen vuosineljänneksen liikevoiton 
ilman kertaluonteisia eriä odotetaan pa-
ranevan edellisvuodesta.

Toteutettavien rakenteellisten tehos-
tamistoimien johdosta koko vuoden liike-
voiton ilman kertaluonteisia eriä odote-
taan paranevan edellisestä vuodesta.
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKOT

Componenta on soveltanut tilinpäätöksen 2013 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. Muuttuneen IAS 19 standardin mukaisesti kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan 
välittömästi muihin laajan tuloksen eriin. Konserni on muuttanut Turkin työsuhde-etuuden nykyarvon määrittämiskäytäntöä tilikaudella siten, että 
aktuaarilaskelmin on selvitetty vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden osuus järjestelyn nykyarvon muutoksesta ja tämä osuus on kirjattu 
laajan tuloksen eriin. Laajassa tuloksessa esitetyt vakuutusmatemaattiset tappiot olivat ennen veroja -1.7 Me ja verojen jälkeen -1,3 Me. Vertailukau-
den tulokseen ei sisältynyt olennaisia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita.

Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä
Me 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.10.-31.12.2013 1.10.-31.12.2012
Liikevaihto 510,5 544,8 123,5 117,3
Liiketoiminnan muut tuotot 5,7 1,0 0,7 -0,4
Liiketoiminnan kulut -480,1 -519,6 -116,2 -116,1
Poistot ja arvonalenemiset -18,0 -16,3 -4,5 -4,4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,2 0,0 0,0
Liikevoitto 18,2 10,0 3,7 -3,5
% liikevaihdosta 3,6 1,8 3,0 -3,0
Rahoitustuotot ja -kulut -24,4 -27,7 -6,1 -5,9
Tulos rahoituserien jälkeen -6,2 -17,6 -2,5 -9,5
% liikevaihdosta -1,2 -3,2 -2,0 -8,1
Verot -4,5 0,1 -5,8 -0,8
Tilikauden tulos -10,7 -17,6 -8,3 -10,2

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -10,9 -17,9 -8,1 -10,0
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,3 -0,1 -0,2

-10,7 -17,6 -8,3 -10,2
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,55 -0,92 -0,31 -0,47

Konsernin tuloslaskelma

Me 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.10.-31.12.2013 1.10.-31.12.2012
Liikevaihto 510,5 544,8 123,5 117,3
Liiketoiminnan muut tuotot 5,9 2,3 0,8 0,8
Liiketoiminnan kulut -483,2 -525,3 -117,3 -121,4
Poistot ja arvonalenemiset -18,4 -17,9 -4,9 -6,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,2 0,0 0,0
Liikevoitto 14,9 4,0 2,1 -9,2
% liikevaihdosta 2,9 0,7 1,7 -7,9
Rahoitustuotot ja -kulut -24,5 -29,4 -6,1 -7,7
Tulos rahoituserien jälkeen -9,6 -25,4 -4,0 -16,9
% liikevaihdosta -1,9 -4,7 -3,2 -14,4
Verot -6,0 1,4 -6,0 0,5
Tilikauden tulos -15,5 -24,0 -10,0 -16,4

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -15,8 -24,3 -9,8 -16,2
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,3 -0,1 -0,2

-15,5 -24,0 -10,0 -16,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,75 -1,22 -0,37 -0,75
- laimennusvaikutuksella oikaistu, e -0,75 -1,22 -0,37 -0,75
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Konsernin laaja tuloslaskelma
Me 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.10.-31.12.2013 1.10.-31.12.2012
Tilikauden tulos -15,5 -24,0 -10,0 -16,4

Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus -1,8 27,3 -1,8 27,3
Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät

Muuntoeron muutos -1,2 5,8 -0,4 0,7
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -1,7 0,0 -1,7 0,0
Rahavirran suojaukset -0,3 0,3 -0,5 0,2
Muut erät 0,0 0,1 0,0 0,0

Tulosvaikutteiset yhteensä -3,2 6,2 -2,5 0,9

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,9 -1,6 0,9 -1,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -4,1 31,9 -1,7 26,6

Tilikauden laaja tulos -19,6 7,8 -13,4 10,2

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -19,7 5,6 -13,1 8,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 2,2 -0,3 1,4

-19,6 7,8 -13,4 10,2

Konsernin tase
Me 31.12.2013 31.12.2012
Varat
Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 9,7 6,3
Liikearvo 29,1 29,1
Sijoituskiinteistöt 11,6 11,4
Aineelliset hyödykkeet 253,3 255,9
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,3 1,4
Saamiset 4,2 4,2
Muut rahoitusvarat 0,9 0,9
Laskennalliset verosaamiset 34,0 31,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 344,1 340,5
Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 63,1 65,2
Saamiset 34,4 32,3
Verosaamiset 0,1 1,8
Rahavarat 10,2 20,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä 107,8 119,8
Varat yhteensä 452,0 460,4

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma

Osakepääoma 21,9 21,9
Muu oma pääoma 55,8 52,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 77,7 74,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 7,4 8,8
Oma pääoma yhteensä 85,2 83,4
Velat

Pitkäaikaiset
Pääomalainat 2,3 19,6
Korolliset velat 134,2 182,7
Korottomat velat 0,6 1,1
Varaukset 8,5 8,3
Laskennalliset verovelat 12,6 12,0

Lyhytaikaiset
Pääomalainat 0,6 3,7
Korolliset velat 102,7 50,9
Korottomat velat 101,8 92,5
Tuloverovelat 0,4 0,2
Varaukset 3,3 5,8

Velat yhteensä 366,8 377,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 452,0 460,4
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
Me 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -9,6 -25,4
Poistot ja arvonalenemiset 18,4 17,9
Rahoituksen tuotot ja kulut 24,5 29,4
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut -4,7 0,7
Käyttöpääoman muutokset 2,6 -1,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 31,2 21,7
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -23,3 -26,3
Maksetut verot -5,7 -4,0

Liiketoiminnan nettorahavirta 2,2 -8,7
Investointien rahavirta

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,1 -0,2
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16,4 -19,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,6 0,2
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0 0,0
Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,1 0,2

Investointien nettorahavirta -15,7 -19,2
Rahoituksen rahavirta

Maksetut osingot -1,1 -0,7
Hybridilainan maksetut korot -3,3 -
Osakeannista saadut maksut 4,2 15,1
Hybridilainan liikkeellelaskusta saadut maksut 0,1 7,9
Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,8 -0,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 13,6 -142,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 30,3 168,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -37,0 -41,6

Rahoituksen nettorahavirta 3,0 5,9
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -10,5 -22,0

Rahavarat tilikauden alussa 20,6 41,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 1,0
Rahavarat tilikauden lopussa 10,2 20,6
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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 -24,3 -24,3 0,3 -24,0
Muuntoerot 5,4 5,4 0,3 5,8
Rahavirran suojaukset 0,3 0,3 0,3
Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus 24,2 24,2 1,5 25,7
Muut laajan tuloksen erät 0,1 0,1 0,1
Tilikauden laaja tulos 24,3 0,3 5,4 -24,3 5,6 2,2 7,8
Uusmerkintä 14,8 14,8 14,8
Hybridilainan liikkeellelasku 20,4 20,4 20,4
Osingonjako 0,0 -0,7 -0,7
Oma pääoma 31.12.2012 21,9 15,0 94,7 -0,4 -35,6 -20,9 74,6 8,8 83,4

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 -15,8 -15,8 0,2 -15,5
Muuntoerot -1,2 -1,2 0,0 -1,2
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -1,2 -1,2 -0,1 -1,3
Rahavirran suojaukset -0,3 -0,3 -0,3
Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus -1,8 0,4 -1,4 0,0 -1,4
Suomen verokannan muutoksen vaikutus aikaisem-
pina vuosina laajassa tuloksessa esitettyjen erien 
osalta 0,2 0,2 0,2
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos -1,6 -0,3 -1,2 -16,6 -19,7 0,0 -19,6
Hybridilainan koron maksu -2,5 -2,5 -2,5
Osingonjako 0,0 -1,1 -1,1
Uusmerkintä 11,0 11,0 11,0
Hybridilainan liikkeellelasku, netto 17,2 17,2 17,2
Suoraan omasta pääomasta vähennettävät erät *) -2,9 -2,9 -0,2 -3,2
Oma pääoma 31.12.2013 21,9 15,0 121,3 -0,7 -36,8 -42,9 77,7 7,4 85,2

*)  Turkin tytäryhtiön ennen vuotta 2004 suoraan omaan pääomaan IAS 29:n mukaan kertyneet inflaatioon liittyvät korotukset on uudelleen luokiteltu 
omassa pääomassa. Uudelleenluokittelusta johtuvat verovaikutukset on esitetty omaa pääomaa vähentävänä eränä, koska inflaatioon liittyvät 
korotukset on aikoinaan rekisteröity suoraan omassa pääomassa.
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Konsernin tunnusluvut
31.12.2013 31.12.2012

Omavaraisuusaste, % 18,9 18,1
Oma pääoma/osake, e 2,66 3,36
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 324,9 340,4
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 5,9 4,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,9 2,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % -12,8 -24,8
Oman pääoman tuotto, % -18,6 -32,9
Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Me 229,6 236,4
Net gearing, pääomalaina velkana, % 269,6 283,5
Tilauskanta, Me 87,3 82,9
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me 16,4 18,6
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 18,9 19,2
Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta 3,7 3,5
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 153 4 249
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima 4 464 4 642
Henkilöstö kauden lopussa 4 154 4 104
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 4 431 4 277
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 91,6 92,0
Vastuusitoumukset, Me 525,8 529,0

Osakekohtaiset tiedot
31.12.2013 31.12.2012

Osakemäärä tilikauden lopussa, tuhatta kpl 29 269 22 231
Tulos/osake (EPS), e -0,75 -1,22
Tulos/osake (EPS),  e laimennuksella -0,75 -1,22
Rahavirta / osake, e 0,09 -0,41
Oma pääoma/osake, e 2,66 3,36
Osinko/osake, e 0,00 *) 0,00
Osinko/tulos, % 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00
P/E-luku neg. neg.
Tilikauden viimeinen pörssikurssi, e 1,63 1,94
*) Vuonna 2013 hallituksen esitys.

Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

Me 1-12/2013 1-12/2012
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno kauden alussa 571,1 481,1
Muuntoerot -2,9 10,8
Lisäykset 15,7 17,2
Hankitut liiketoiminnot 0,0 17,3
Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos -1,8 27,3
Vähennykset ja siirrot erien välillä -20,8 17,2
Hankintameno kauden lopussa 561,3 571,1

Kertyneet poistot kauden alussa -315,1 -268,7
Muuntoerot 1,7 -6,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 20,8 -10,3
Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot - -14,3
Tilikauden poistot ja arvonalenemiset -15,4 -15,6
Kertyneet poistot kauden lopussa -308,0 -315,1
Tasearvo kauden lopussa 253,3 255,9

Liikearvo
Hankintameno kauden alussa 29,1 28,0
Muuntoero 0,0 1,1
Tasearvo kauden lopussa 29,1 29,1
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Liikevaihto markkina-alueittain

Me 1-12/2012 1-12/2013
Saksa 105,6 107,4
Ruotsi 97,1 97,6
Turkki 76,0 64,8
Iso-Britannia 55,4 56,3
Suomi 46,3 42,7
Benelux-maat 44,4 37,2
Ranska 35,5 32,9
Italia 33,1 27,6
Muu Eurooppa 19,1 17,5
Muut maat 32,2 26,6
Yhteensä 544,8 510,5

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13
Saksa 28,2 29,6 24,3 23,5 27,9 27,8 24,5 27,2
Ruotsi 25,8 28,8 19,3 23,2 22,6 27,2 21,9 25,8
Turkki 23,2 21,2 17,1 14,6 17,2 20,4 13,0 14,2
Iso-Britannia 15,3 15,6 12,1 12,4 13,8 15,3 15,6 11,6
Suomi 11,6 14,2 10,6 9,9 11,3 11,9 9,8 9,7
Benelux-maat 12,9 12,5 9,4 9,6 9,6 10,1 9,2 8,2
Ranska 10,3 10,2 7,7 7,3 7,8 9,2 7,1 8,7
Italia 8,3 8,4 9,0 7,4 6,9 7,1 7,6 5,9
Muu Eurooppa 5,4 5,6 4,2 3,9 4,2 4,6 3,6 5,0
Muut maat 9,4 10,3 7,0 5,5 6,2 6,7 6,7 7,0
Yhteensä 150,4 156,4 120,7 117,3 127,7 140,3 119,0 123,5

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä

Me 1-12/2012 1-12/2013
Liikevaihto 544,8 510,5
Liikevoitto 10,0 18,2
Nettorahoituskulut *) -27,7 -24,4
Tulos rahoituserien jälkeen -17,6 -6,2

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä

Liikevoitto, Me 1-12/2012 1-12/2013
Valimodivisioona -2,9 4,6
Konepajadivisioona 2,3 2,7
Alumiinidivisioona 9,2 9,7
Muu liiketoiminta 0,3 1,6
Sisäiset erät 1,1 -0,3
Componenta yhteensä 10,0 18,2

Konsernin kehitys
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Konsernin kehitys

Me 1-12/2012 1-12/2013
Liikevaihto 544,8 510,5
Liikevoitto 4,0 14,9
Nettorahoituskulut *) -29,4 -24,5
Tulos rahoituserien jälkeen -25,4 -9,6

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto, Me 1-12/2012 1-12/2013
Valimodivisioona 367,2 329,0
Konepajadivisioona 117,1 115,5
Alumiinidivisioona 73,4 72,8
Muu liiketoiminta 144,7 141,9
Sisäiset erät -157,6 -148,7
Componenta yhteensä 544,8 510,5

Liikevoitto, Me 1-12/2012 1-12/2013
Valimodivisioona -2,9 4,6
Konepajadivisioona 2,3 2,7
Alumiinidivisioona 9,2 9,7
Muu liiketoiminta 0,3 1,6
Kertaluonteiset erät -6,0 -3,3*)
Sisäiset erät 1,1 -0,3
Componenta yhteensä 4,0 14,9

*)   Kertaluonteiset erät liikevoitossa vuonna 2013 liittyvät Pietarsaaren valimon suunniteltuun sulkemiseen -1,8 Me, Wirsbossa tehtyihin rakennejär-
jestelyihin ja sopeutustoimenpiteisiin -0,7 Me, Hollannissa maksettuihin oikeudenkäyntien vahingonkorvauksiin -0,7 Me sekä Turkissa sijaitsevaan 
Orhangazin valimoon -0,2 Me. Muut kertaluonteiset erät olivat +0,1 Me.

Tilauskanta, Me 12/2012**) 12/2013*)
Valimodivisioona 55,6 51,2
Konepajadivisioona 18,7 20,5
Alumiinidivisioona 12,1 12,8
Muu liiketoiminta 17,8 21,7
Sisäiset erät -21,4 -19,0
Componenta yhteensä 82,9 87,3

 *) Tilauskanta 6.1.2014
**) Tilauskanta 13.1.2013

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä

Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13
Liikevaihto 150,4 156,4 120,7 117,3 127,7 140,3 119,0 123,5
Liikevoitto 10,2 8,9 -5,5 -3,5 3,8 8,5 2,2 3,7
Nettorahoituskulut *) -7,4 -7,4 -7,0 -5,9 -6,0 -5,7 -6,7 -6,1
Tulos rahoituserien jälkeen 2,8 1,4 -12,4 -9,5 -2,2 2,9 -4,4 -2,5
*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä

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

Liikevaihto, Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13
Valimodivisioona 106,3 108,3 77,9 74,7 85,0 95,9 74,9 73,3
Konepajadivisioona 32,2 32,6 27,1 25,2 27,7 30,9 26,7 30,2
Alumiinidivisioona 19,8 19,3 17,4 16,9 17,1 18,7 18,6 18,4
Muu liiketoiminta 37,5 40,3 32,8 34,1 35,5 38,9 33,5 33,9
Sisäiset erät -45,4 -44,1 -34,5 -33,6 -37,6 -44,1 -34,8 -32,2
Componenta yhteensä 150,4 156,4 120,7 117,3 127,7 140,3 119,0 123,5

Tilauskanta kauden lopussa, Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12**) Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13*)
Valimodivisioona 68,9 59,7 56,4 55,6 58,7 54,6 46,7 51,2
Konepajadivisioona 20,1 22,0 18,9 18,7 20,4 24,3 19,2 20,5
Alumiinidivisioona 14,3 13,2 11,4 12,1 12,4 14,1 13,0 12,8
Muu liiketoiminta 22,7 21,0 18,9 17,8 21,6 25,6 20,3 21,7
Sisäiset erät -20,1 -16,1 -19,0 -21,4 -24,1 -24,0 -15,4 -19,0
Componenta yhteensä 105,9 99,9 86,7 82,9 89,1 94,7 83,6 87,3

 *) Tilauskanta 6.1.2014
**) Tilauskanta 13.1.2013

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

*)  Kertaluonteiset erät liikevoitossa vuonna 2013 liittyvät Pietarsaaren valimon suunniteltuun sulkemiseen -1,8 Me, Wirsbossa tehtyihin rakennejär-
jestelyihin ja sopeutustoimenpiteisiin -0,7 Me, Hollannissa maksettuihin oikeudenkäyntien vahingonkorvauksiin -0,7 Me sekä Turkissa sijaitsevaan 
Orhangazin valimoon -0,2 Me. Muut kertaluonteiset erät olivat +0,1 Me.

Liiketoimintasegmentit

Me 31.12.2013 31.12.2012
Valimodivisioona

Varat 222,8 219,1
Velat 73,8 54,7
Investoinnit sis. rahoitusleasing 6,6 8,0
Poistot ja arvonalenemiset 9,0 10,2

Konepajadivisioona
Varat 61,9 54,3
Velat 25,9 21,7
Investoinnit sis. rahoitusleasing 6,4 5,0
Poistot ja arvonalenemiset 2,8 3,9

Alumiinidivisioona
Varat 70,4 70,0
Velat 8,2 17,0
Investoinnit sis. rahoitusleasing 1,7 3,5
Poistot ja arvonalenemiset 2,5 1,3

Muu liiketoiminta
Varat 83,7 85,9
Velat 44,7 44,0
Investoinnit sis. rahoitusleasing 4,2 2,2
Poistot ja arvonalenemiset 4,1 2,6

Konsernin kehitys neljännesvuosittain

Me Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13
Liikevaihto 150,4 156,4 120,7 117,3 127,7 140,3 119,0 123,5
Liikevoitto 10,1 8,7 -5,6 -9,2 3,3 8,0 1,5 2,1
Nettorahoituskulut *) -7,4 -7,4 -7,0 -7,7 -6,0 -5,7 -6,7 -6,1
Tulos rahoituserien jälkeen 2,7 1,3 -12,5 -16,9 -2,7 2,3 -5,2 -4,0

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille
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Johdannaissopimusten käyvät arvot
31.12.2013 31.12.2012

Me

Käypä 
arvo, 

positiivinen

Käypä 
arvo, 

negatiivinen

Käypä 
arvo, 

netto

Käypä 
arvo, 

netto
Valuuttajohdannaiset

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

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 0,0 -0,3 -0,3 -1,0

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset 0,0 -1,1 -1,1 -0,9

Yhteensä 0,2 -3,6 -3,4 -2,3

Johdannaissopimusten nimellisarvot
31.12.2013 31.12.2012

Me
Nimellis-

arvo
Nimellis-

arvo
Valuuttajohdannaiset *)

Valuuttatermiinisopimukset 0,7 11,1
Valuutanvaihtosopimukset 96,2 89,0
Valuuttaoptiot - 2,9

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset

  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 12,5 35,0
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 5,0 17,5

Hyödykejohdannaiset
Sähkötermiinisopimukset

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

Yhteensä 119,8 162,8

*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi.



18

   1.1. - 31.12.2013   /   COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  

Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q4 / 2013

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3
Valuuttajohdannaiset (OTC) - -2,1 -
Korkojohdannaiset (OTC) - -0,3 -
Hyödykejohdannaiset -1,1 - -
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.

Vastuusitoumukset 

Me 31.12.2013 31.12.2012
Kiinteistökiinnitykset

Omista velvoitteista 11,7 11,8
Yrityskiinnitykset

Omista velvoitteista 103,6 103,7
Pantit

Omista velvoitteista 404,0 404,4

Muut vuokrasopimukset 5,7 3,8

Muut vastuut 0,9 5,5
Yhteensä 525,8 529,0

Euron vaihtokurssit
Päätöskurssi Keskikurssi

Yksi euro on 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
SEK 8,8591 8,5820 8,6515 8,7041
USD 1,3791 1,3194 1,3281 1,2848
GBP 0,8337 0,8161 0,8493 0,8109
TRY (Turkin keskuspankki) 2,9365 2,3517 2,5271 2,3058
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013
Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta, %
 1 Lehtonen Heikki 7 528 492 25,72

Oy Högfors-Trading Ab 4 010 704
Cabana Trade S.A. 3 501 988
Lehtonen Heikki 15 800

 2 Etra Capital Oy 6 751 450 23,07
 3 Suomen Teollisuussijoitus Oy 2 666 662 9 , 1 1
 4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 385 218 8 ,1 5
 5 Mandatum Life 1 025 000 3,50
 6 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 660 430 2 , 2 6
 7 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 411 574 1 , 4 1
 8 Bergholm Heikki 375 016 1,28
 9 Laakkonen Mikko 370 000 1 , 2 6
 1 0 Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 332 000 1,13
Hallintarekisteröidyt osakkeet 289 978 0,99
Muut osakkaat 6 473 404 22,12
Yhteensä 29 269 224 100,00

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 26,8 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. 

Helsinki 17.2.2014

COMPONENTA OYJ
Hallitus

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

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 osinko-
tuotto, % = Osinko/osake x 100

Tilikauden viimeinen pörssikurssi

Osakekannan 
markkina-arvo, Me = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen pörssikurssi

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

Tulos/osake

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

Nettovelkaantumisaste 
(net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100 

Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus
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