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Tilikauden operatiivisen 
liiketoiminnan liikevoitto parani 
edellisvuodesta liikevaihdon 
laskusta huolimatta

Loka - joulukuu 2014 
lyhyesti 
• Liikevaihto laski 3 % edellisvuodesta 

ja oli 120 Me (124 Me). 

• Käyttökate ilman kertaluonteisia 
eriä ja taseen erien valuuttakurs-
simuutoksia oli 5,4 Me (8,0 Me). 
Käyttökatteen aleneminen johtui 
pienemmistä volyymeista -1 Me, 
alumiiniraaka-aineen hinnanmuu-
toksista, joita ei vuoden viimeisellä 
vuosineljänneksellä saatu edelleen 
laskutettua asiakkailta -1 Me, 
Orhangazin laatuongelmista -1,6 Me 
ja Hollannin toimintojen heikenty-
neestä tuottavuudesta -1 Me sekä 
Turkin liiran vahvistumisen aihe-
uttamasta kustannusten noususta 
-1 Me. Käyttökatetta vastaavasti 
paransivat käynnissä olevan tehos-
tamisohjelman toimenpiteet +3 Me.

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä ja taseen erien valuuttakurs-
simuutoksia oli 1,2 Me (3,6 Me) ja 
edellä mainitut erät mukaan lukien 
-9,0 Me (2,1 Me).

• Tulos rahoituserien jälkeen ilman 
kertaluonteisia eriä ja taseen 
operatiivisten erien valuuttakurssi-
muutoksia oli -4,9 Me (-2,5 Me).

• Loka - joulukuun tulokseen 
vaikuttaneet kertaluonteiset erät 
ja taseen operatiivisten erien 
valuutta kurssimuutokset olivat 
yhteensä -10,5 Me (-1,5 Me).

• Osakekohtainen tulos oli -0,18 e 
(-0,37 e).

Tammi - joulukuu 2014 
lyhyesti   
• Tilauskanta kasvoi 2 % edellis-

vuodesta ja oli 89 Me (87 Me).

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

• Käyttökate ilman kertaluonteisia 
eriä ja taseen erien valuuttakurssi-
muutoksia oli 35,8 Me (32,5 Me).

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä ja taseen erien valuutta-
kurssimuutoksia (”operatiivisen 
liiketoiminnan liikevoitto”) parani 
tehostamisohjelman kustannus-
säästöistä johtuen ja oli 17,8 Me 
(14,5 Me).  

• Tulos rahoituserien jälkeen ilman 
kertaluonteisia eriä ja taseen 
operatiivisten erien valuuttakurssi-
muutoksia tilikaudella oli -9,5 Me 
(-9,9 Me). 

• Tulokseen rahoituserien jälkeen 
vaikuttaneet kertaluonteiset erät 
ja taseen operatiivisten erien 
valuutta kurssimuutokset olivat 
yhteensä -19,2 Me (0,3 Me). Edellä 
mainittu luku sisältää käyttöomai-
suuden alaskirjauksia -4,9 Me, 
tuotanto yksiköiden lopettamisku-
luja -3,9 Me, uudelleenrahoituksesta 
johtuvia kuluja -3,7 Me, uudelleen-
organisointikuluja -2,7 Me ja muita 
kertaluonteisia kuluja -1,3 Me sekä 
taseen erien valuuttakursseista 
johtuvia arvostuseroja -2,7 Me. 

• Osakekohtainen tulos oli -0,63 e 
(-0,75 e). 

• Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 
että tilikaudelta 2014 ei jaeta osin-
koa.

Yhteenveto vuoden 2014 
keskeisistä tapahtumista
Tammikuussa 2014 aloitetut rahoituk-
sen uudelleenjärjestelyt saatiin päätök-
seen elo - syyskuussa. Järjestelyt toteu-
tettiin useassa eri vaiheessa, joissa yhtiön 
lyhyt aikainen rahoitus korvattiin uusilla 
pitkäaikaisilla lainasopimuksilla ja oma-
varaisuutta vahvistettiin osakeanneilla. 
Lisäksi yhtiön rahoitusasemaa ja likvidi-
teettiä vahvistivat aiemmin liikkeelle las-
kettujen hybridi- ja joukkovelkalainojen 
ehtojen muutokset. 

Rahoittajien kanssa käydyt neuvot-
telut tavoitteena lainojen maksuaiko-
jen pidentäminen ja vuosittaisten rahoi-
tuskustannusten pienentäminen johtivat 
uusien lainasopimusten allekirjoittami-
seen elokuussa. 13.8.2014 Componen-
tan Turkissa sijaitseva tytäryhtiö, Compo-
nenta Dökümcülük A.S. allekirjoitti uuden 
seitsemänvuotisen 90 Me:n klubilaina-
sopimuksen neljän turkkilaisen pankin 
kanssa. 14.8.2014 Componenta Oyj alle-
kirjoitti uuden kolmivuotisen syndikoi-
dun 61,8 Me:n lainasopimuksen ja 7 Me:n 
käyttöpääomalainan. 

Yhtiön pääoman vahvistamiseksi 
toteutettiin elo- ja syyskuussa kaksi osa-
keantia. 15.8.2014 hallitus käytti yhtiöko-
kousten myöntämät osakeantivaltuudet ja 
toteutti rajatulle joukolle valikoituja sijoit-
tajia suunnatun osakeannin, jossa merkit-
tiin 15 000 000 uutta osaketta. Syyskuun 
toisella viikolla toteutettiin ylimääräi-
sen yhtiökokouksen päätöksen mukainen 
yleisölle suunnattu osakeanti, jossa mer-
kittiin 53 000 000 uutta osaketta. Toteute-
tuilla osakeanneilla yhtiö keräsi yhteensä 
98,6 Me oman pääoman ehtoista rahoi-
tusta ja paransi likviditeettiasemaansa ja 
omavaraisuusastettaan. 

Järjestelyihin liittyi myös hallituk-
sen päätös helmikuussa lykätä konser-
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nin hybridilainojen korkojen maksamista, 
minkä tarkoituksena oli vahvistaa yhtiön 
rahoitusasemaa ja likviditeettiä. Lisäksi 
heinä- ja elokuussa pidetyt velkojainko-
koukset muuttivat Componentan joukko-
velkakirjalainan 2013 ehtoja. 

Rahoituksen uudelleenjärjestelyjen 
lisäksi konsernin vuoden 2014 keskei-
set toimenpiteet liittyivät liiketoiminnan 
kehittämiseen ja kannattavuuden paran-
tamiseen. Tuottavuuden lisäämiseksi ja 
kustannusten vähentämiseksi läpiviedyt 
kehitysprojektit ja toimenpiteet toteutui-
vat suunnitellusti. Vuonna 2012 aloitettua 
toiminnan tehostamisohjelmaa laajennet-
tiin joulukuussa 2014 tavoitteena 10 Me:n 
kannattavuuden lisäparannus aiem-
man 35 Me:n lisäksi vuoden 2016 loppuun 
mennessä. 

Tuotantoyksiköiden toimintoja kehitet-
tiin ja kapasiteettien käyttöasteita lisät-
tiin erilaisilla toimenpiteillä. Turkin ja 
Hollannin valimoissa toteutetuilla inves-
toinneilla parannettiin tuotantoproses-
seja ja vähennettiin samalla tuotannon 
ympäristövaikutuksia. 

Componentan keskeiset avainalueet 
ja merkittävät asiakaspalvelutoiminnot, 
laatu- ja suunnittelu, yhdistettiin joulu-
kuussa ja Maurice Ruiter nimitettiin kon-
sernin laatu- ja suunnittelutoiminnoista 
vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän 
jäseneksi 1.1.2015 alkaen toimipaikkanaan 
Hollanti.

Toiminnan tehostamisohjelma 
Componentan konserninlaajuisen vuonna 
2012 aloitetun ja 2013 laajennetun tehos-
tamisohjelman tavoitteena on parantaa 
yhtiön kannattavuutta 35 miljoonaa euroa 
vuoden 2015 loppuun mennessä verrat-
tuna vuoteen 2012. Tehostamis ohjelma 

eteni tilikauden aikana odotusten mukai-
sesti ja tavoitteena ollut kustannussääs-
tötavoite kokonaisuudessaan saavutet-
tiin siitäkin huolimatta, että neljännen 
vuosineljänneksen tavoitteet eivät täysin 
toteutuneet.

Tehostamisohjelmaa laajennettiin 
edelleen joulukuun alussa 2014 tavoit-
teena 10 Me:n lisäparannus kannattavuu-
teen vuoden 2016 loppuun mennessä. Osa 
uusista kehitystoimenpiteistä vaikuttaa 
jo vuoden 2015 tulosta parantavasti. Tuo-
tanto- ja yhteisiä toimintoja tehostamalla 
tavoitteena on valimoiden käyttöasteiden 
nostaminen ja kiinteiden kustannusten 
pienentäminen, joiden kustannussäästö-
vaikutuksen arvioidaan olevan vähintään 
6 Me vuoteen 2016 mennessä. Valimo-
tuotantoa tullaan keskittämään sulke-
malla 2 - 3 valulinjaa vuosina 2015 - 2016. 
Konsernin sisäisten prosessien ja toimin-
tatapojen tehostamisen tavoitteena on 
4 Me:n säästöt vuoden 2016 loppuun men-
nessä, kuitenkin niin, että arviolta 3 Me 
vaikuttaa jo vuoden 2015 tulokseen. 

Vuoden 2014 käyttökate ilman kerta-
luonteisia eriä ja taseen erien valuutta-
kurssieroja oli 35,8 Me. Tästä arviolta 
27,5 Me koostui tehostamisohjelman 
avulla aikaansaaduista säästöistä. Käyttö-
katteessa näkyvien säästöjen lisäksi 
vuoden aikana toteutettujen kustan-
nussäästö- ja tehostamistoimenpitei-
den vaikutuksen, 7,5 Me, odotetaan näky-
vän vasta vuoden 2015 käyttökatteessa. 
Lisäksi joulukuussa 2014 aloitetun tehos-
tamisohjelman laajennuksen toimenpitei-
den odotetaan tuovan lisäkustannussääs-
töjä ja parantavan käyttökatetta 3,0 Me 
lisää vuonna 2015. Kustannussäästöjen 
loppuosan, 7,0 Me, odotetaan toteutuvan 
vuonna 2016.

Tilauskanta ja liikevaihto
Tilauskanta vuodenvaihteessa oli 2 % 
edellisvuotta korkeammalla tasolla eli 
89 Me (87 Me). Tilauskannan paranemi-
seen on vaikuttanut markkinaosuuksien 
kasvu. Tilauskantaan on kuitenkin viime 
aikoina vaikuttanut negatiivisesti lisään-
tynyt epävarmuus Euroopassa, joka joh-
tuu pääosin läntisten maiden Venäjälle 
asettamista talouspakotteista. Erityisesti 
tämä näkyy maatalouskoneteollisuu-
den  tilauskannassa. Lisäksi tilauskantaan 
on vaikuttanut negatiivisesti raaka-aine-
hintojen lasku, joka näkyy erityisesti kai-
vosteollisuuden tilauksissa. Tilauskanta 
käsittää kahden seuraavan kuukauden 
asiakkaille vahvistetut tilaukset.

Konsernin tilikauden liikevaihto laski 
3 % ja oli 495 Me (511 Me). Konsernin kapa-
siteetin käyttöaste tilikaudella oli 58 % 
(59 %). 

Componentan liikevaihto jakautui tili-
kaudella asiakastoimialoittain seuraavasti: 
raskaat ajoneuvot 33 % (31 %), rakennus- 
ja kaivosteollisuus 17 % (19 %), koneen-
rakennus 19 % (18 %), maatalouskoneet 
14 % (17 %) ja autoteollisuus 17 % (15 %).

Tulos
Konsernin tilikauden käyttökate ilman 
kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuut-
takurssieroja parani edellisvuodesta ja 
oli 35,8 Me (32,5 Me). Konsernin käyttö-
katetta paransivat edellisvuodesta toteu-
tetut tehostamistoimenpiteet.

Konsernin tilikauden liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuut-
takurssieroja parani edellisvuodesta ja 
oli 17,8 Me (14,5 Me). Liikevoittoa paran-
sivat edellisvuoteen verrattuna tehosta-
misohjelman kustannussäästöt +13 Me. 

Tuloslaskelman eroanalyysi tilikaudella ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien 
valuuttakurssieroja verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon on seuraava:
Me Q4/14 Q4/13 Ero % 2014 2013 Ero %

Liikevaihto 119,6 123,5 -3 % 495,2 510,5 -3 %

Tuotannon arvo 118,9 118,8  +0 % 506,2 512,2 -1 %

Materiaalit -54,0 -52,9 +2 % -223,5 -227,4 -2 %

Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -21,2 -20,4 +4 % -89,8 -95,7 -6 %

Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -38,2 -37,4 +2 % -157,1 -156,6 +0 %

Kulut yhteensä -113,4 -110,7 +2 % -470,4 -479,7 -2 %

Käyttökate 5,4 8,0 -32 % 35,8 32,5 +10 %
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Tilikauden oman pääoman tuotto ilman 
kertaluonteisia eriä oli -14,8 % (-12,8 %) 
ja kertaluonteisten erien jälkeen -29,1 % 
(-18,6 %).

Tase, rahoitus ja kassavirta
Componentan tammikuussa 2014 aloitta-
mat korollisten velkojen uudelleen järjes-
telyt toteutettiin suunnitellusti elo - syys-
kuun aikana. 

Componentan tytäryhtiö, Componenta 
Dökümcülük A.S. allekirjoitti turkkilaisten 
rahoittajapankkien kanssa uuden seitse-
mänvuotisen arvoltaan 90 Me:n rahoitus-
limiittisopimuksen 13.8.2014. Tällä sopi-
muksella uudelleenrahoitettiin Turkin 
tytäryhtiön lainakanta. Lisäksi Compo-
nenta Oyj allekirjoitti 14.8.2014 sopimuksen 
pohjoismaisten rahoittajapankkien kanssa 
61,8 Me:n pitkäaikaisesta lainasta sekä 
uudesta 7 Me:n käyttöpääomalainasta. Tällä 
pitkäaikaisella lainasopimuksella jatkettiin 
Componenta Oyj:n aiempaa lyhytaikaista 
rahoitussopimusta 3 + 1 vuodella.

Uusien rahoitusjärjestelyjen myötä 
Componentan korollisten velkojen keski-
maturiteetti piteni noin vuodesta neljään 
ja puoleen vuoteen. Lisäksi uudelleenra-
hoituksen ansiosta yhtiön vuotuiset lai-
nanhoitokustannukset tulevat pienene-
mään noin 8 Me:lla. 

Osana edellä mainittuja rahoitusjär-
jestelyjä Componenta toteutti elo - syys-
kuussa yhteensä 68 000 000 osakkeen 
osakeannit kahdessa vaiheessa. Ensim-
mäisessä osakeannissa 15.8.2014 tar-
jottiin 15 000 000 yhtiön uutta osaketta 
rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia mer-
kintähintaan 1,00 euroa osakkeelta. Toi-
sessa osakeannissa 8. - 12.9.2014 tarjottiin 
53 000 000 yhtiön uutta osaketta yleisölle. 
Toisessa osakeannissa merkintähinta 
vaihteli riippuen maksuvälineestä. Yhtiön 
pääomalainojen 2009 ja 2010, hybridilai-
nojen 2012 ja 2013, vakuudettoman jouk-
kovelkakirjalainan 2013 ja vakuudelli-
sen joukkovelkakirjalainan 2013 haltijoilla 
oli mahdollisuus käyttää merkintähin-
nan maksamiseen yhtiöltä olevaa laina- ja 
korkosaamista osakeannin merkintähin-
nan maksamiseen. Toteutetuilla osakean-
neilla yhtiö keräsi yhteensä 98,6 Me oman 
pääoman ehtoista rahoitusta, josta rahalla 
merkinnän tehneiden osuus oli 28,4 Me. 
Lisäksi lainojen pääomaa ja korkosaami-
sia käytettiin osakemerkintöihin yhteensä 
noin 70,2 Me:n arvosta. Anneista saaduilla 
varoilla yhtiö myös paransi likviditeetti-
asemaansa ja omavaraisuusastettaan.

Osakeannissa toteutettujen konversi-
oiden jälkeen yhtiön jäljellä olevien pää-

oma-, hybridi- ja joukkovelkakirjalainojen 
yhteismäärä oli 11,3 Me. 

Konsernin tilikauden lopun rahat ja 
pankkisaamiset olivat yhteensä 12,1 Me 
(10,2 Me). Konsernin korolliset nettove-
lat mukaan lukien 2,0 Me:n (2,9 Me:n) 
pääomalainojen velkaosuudet olivat 
tilikauden lopussa 216 Me (230 Me). Netto-
velkaantumisaste oli 194 % (270 %). Kon-
sernin omavaraisuusaste oli tilikauden 
lopussa 23,7 % (18,9 %). 

Liiketoiminnan nettorahavirta tili-
kaudella oli -20,6 Me (2,2 Me), josta käyt-
töpääoman muutokset olivat -16,8 Me 
(2,6 Me). Liiketoiminnan nettorahavirta 
heikkeni edellisvuodesta pääasiassa 
varastojen ja saamisten kasvun takia. 
Varastoihin sitoutui pääomia vuoden 
lopussa 11,9 Me enemmän edellisvuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna Pie-
tarsaaren valimon alasajosta johtuvien 
varmuusvarastojen sekä edellisvuotta 
korkeampien raaka- ainevarastojen 
vuoksi. Alv-nettosaamiset kasvoivat 
Turkissa viennin kasvaessa ja ostojen 
pysyessä ennallaan. Lisäksi lyhyt aikaiset 
lainasaamiset kasvoivat vuoden aikana 
johtuen vuonna 2007 myydyn Albin AB:n 
jäljellä olevan pääomalainan siirrosta 
pitkä aikaisista lainasaamisista lyhyt-
aikaisiin lainasaamisiin. 

Componenta tehostaa pääomien käyt-
töä myyntisaatavien myyntiohjelmilla, 
joiden perusteella osa myyntisaatavista 
myydään ilman takautumisoikeutta. Myy-
tyjen myyntisaatavien määrä tilikauden 
lopussa oli 88,9 Me (82,4 Me). 

Vuoden 2014 lopussa yhtiön sijoitettu 
pääoma oli 339 Me (325 Me).

Emoyhtiön myöntämät rahalainat, vas-
tuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipii-
riin kuuluville konserniyhtiöille 31.12.2014 
olivat 69,9 Me (91,5 Me). Yhtiön myöntämät 
rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset 
yhtiön lähipiiriin kuuluville yksityishenki-
löille 31.12.2014 olivat 0,1 Me (0,4 Me).

Investoinnit
Componentan tilikauden tuotannol-
listen investointien määrä oli 22,6 Me 
(18,9 Me), josta rahoitusleasing-inves-
tointien osuus oli 6,2 Me (2,5 Me). Inves-
toinneista 6  Me oli investointeja, joilla 
vähennetään myös tuotannon ympäris-
tövaikutuksia. Investointien nettoraha-
virta oli -13,4 Me (-15,7 Me), joka sisäl-
tää konsernin investointien kassavirran 
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, 
myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä 
myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden 
kassavirran.

Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti 
volyymien lasku -4 Me, Orhangazin  laa-
tuongelmat -4 Me ja Hollannin toimintojen 
tuottavuuden heikkeneminen -3 Me. 

Tilikauden liikevoittoon liittyvät kerta-
luonteiset erät olivat -12,9 Me (-3,3 Me). 
Edellä mainittu luku sisältää käyttöomai-
suuden alaskirjauksia pääosin Hollan-
nissa-4,9 Me, tuotantoyksiköiden lopetta-
miskuluja Suomessa ja Ruotsissa -3,9 Me, 
uudelleenorganisointi kuluja Turkissa ja 
Hollannissa -2,7 Me ja muita kertaluontei-
sia kuluja -1,3 Me. 

Tilikauden taseen operatiivisten erien 
valuuttakurssierot olivat -2,7 Me (3,7 Me), 
jotka johtuvat lähinnä Turkin liiran 
vahvistumisesta.

Liikevoitto edellä mainitut kertaluon-
teiset erät ja taseen erien valuuttakurssie-
rot mukaan lukien oli 2,2 Me (14,9 Me).

Nettorahoituskulut ilman kertaluon-
teisia eriä tilikaudella olivat -27,3 Me 
(-24,4 Me). Nettorahoituskulut nousivat 
edellisvuodesta johtuen valuuttakurssitap-
pioista -1,1 Me, korkojohdannaisten korko- 
ja arvostuseroista -0,9 Me ja vuonna 2012 
nostetun syndikaattilainan järjestelykulu-
jen jaksotusten muutoksista -0,6 Me. 

Konsernin tilikauden tulos rahoituse-
rien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja 
taseen operatiivisten erien valuuttakurs-
sieroja oli -9,5 Me (-9,9 Me) ja edellä maini-
tut erät mukaan lukien -28,7 Me (-9,6 Me).

Tilikauden nettorahoituskuluihin liit-
tyvät kertaluonteiset erät olivat -3,7 Me 
(-0,1 Me). Ne liittyvät konsernin lainojen 
uudelleenrahoitukseen liittyviin kuluihin, 
lainojen kuoletuksiin ja niiden järjestely-
kulujen alaskirjauksiin yhteensä (-6,5 Me) 
ja syyskuussa toteutetun osakeannin 
yhteydessä tapahtuneisiin vaihtovelka-
kirjalainojen konversioista saatuihin voit-
toihin (2,8 Me). 

Tilikauden verot olivat +0,2 Me 
(-6,0 Me). Tilikauden veroista on varovai-
suussyistä jätetty kirjaamatta verosaata-
via. Edellisvuoden korkeat verot johtuivat 
1.1.2014 tapahtuneesta Suomen yhteisö-
verokannan laskusta tasolta 24,5 % tasolle 
20,0 %, jonka johdosta Suomeen liitty-
vien laskennallisten verosaamisten arvoa 
alennettiin, sekä Turkissa verotarkastuk-
sen yhteydessä määrätyistä lisäveroista ja 
Turkin liiran heikkenemisestä johtuvasta 
laskennallisten verokulujen noususta.

Tilikauden tulos oli -28,6 Me (-15,5 Me). 
Tilikauden osakekohtainen laimenta-

maton tulos oli -0,63 e (-0,75 e).
Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto 

ilman kertaluonteisia eriä oli 4,8 % (5,9 %) ja 
kertaluonteisten erien jälkeen 0,8 % (4,9 %). 
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Tutkimus- ja kehitystoiminta
Tilikauden 2014 lopussa Componen-
tan tutkimus- ja kehitystoiminnassa 
työskenteli 99 (106) henkilöä, mikä vas-
taa 2 % (3 %) koko yhtiön henkilöstöstä. 
Vuonna 2014 Componentan tutkimus- 
ja kehitysmenot olivat 2,8 Me (2,6 Me), 
joka vastaa 0,6 % (0,5 %) koko konsernin 
liikevaihdosta.

Ympäristö
Componentan laatu-, ympäristö-, työ-
terveys- ja -turvallisuuspolitiikan tavoit-
teena on täyttää asiakkaiden vaati-
mukset ja noudattaa kaikkia olennaisia 
lainsäädännön vaatimuksia ympäristö-, 
työterveys- ja -turvallisuusasioissa. 
Componenta varmistaa, että kaikissa toi-
mipaikoissa on menestymiseen tarvitta-
vaa riittävää osaamista ja olennaista tie-
toa ja parantaa omia tuotantoprosessejaan 
jatkuvasti taatakseen parhaat mahdolliset 
lopputulokset. Jatkuvan kehityksen ohjel-
mien tarkoituksena on saavuttaa nollalinja 

niin laatupuutteissa kuin työtapaturmissa 
ja -sairauksissa sekä päästä sovittuihin 
ympäristötavoitteisiin.

Componenta on sitoutunut jatku-
vaan parantamiseen ja tuotannon ympä-
ristövaikutuksien vähentämiseen. Mer-
kittävimmiksi ympäristönäkökohdiksi 
on tunnistettu energiankäyttö ja jättei-
den synnyn ehkäiseminen sekä jättei-
den hyötykäyttö kaatopaikalle läjittämi-
sen sijasta.

Konsernin tuotantoyksiköt käytti-
vät vuonna 2014 energiaa 666 GWh (671 
GWh). Suurin osa, 68 % (67 %) käytetystä 
energiasta oli sähköenergiaa. Valimot 
kuluttavat noin 90 % kaikesta energiasta, 
sillä varsinkin valimoiden sulatusproses-
sit käyttävät paljon energiaa. Vuonna 2014 
tuotantoon suhteutettu energiankulutus 
Componentan rautavalimoissa nousi 2 %, 
mikä johtui alhaisemmasta kapasiteetin 
käyttöasteesta.

Componenta käyttää raaka-aineena 
kierrätysmateriaalia ja vastaavasti toi-
mittaa osan syntyvistä jätteistä hyöty-

käyttöön. Vuonna 2014 konsernin rauta-
valimoissa pääraaka-aineesta 71 % (71 %) 
oli kierrätysterästä. Syntyneistä jätteistä 
toimitettiin hyötykäyttöön 60 % (63 %). 
Vuoden 2014 investoinneista 6 miljoo-
naa euroa oli investointeja, joilla vähenne-
tään myös tuotannon ympäristövaikutuk-
sia. Toteutetut muutokset ja uudistukset 
vähentävät jätteiden ja käytettävien 
raaka -aineiden määrää sekä tuotannon 
hajuhaittoja. Investointien vaikutukset 
näkyvät pääosin vuonna 2015.

Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä 
tilikauden aikana oli 4 438 (4 464) mukaan 
lukien vuokratyövoima 326 (311). Kon-
sernin henkilömäärä tilikauden lopussa 
oli 4 238 (4 431), johon sisältyy vuokra-
työntekijöiden määrä 257 (277). Maan-
tieteellisesti henkilöstö jakautui siten, 
että tilikauden lopussa Turkissa oli 61 % 
(60 %), Suomessa 16 % (17 %), Hollan-
nissa 13 % (13 %), ja Ruotsissa 10 % (10 %) 
henkilöstöstä.
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Segmenttien kehitys
Valimodivisioona
Valimodivisioonan tuotantoyksiköt sijait-
sevat Turkin Orhangazissa, Hollan-
nin Heerlenissä ja Weertissä sekä Suo-
men Iisalmessa, Karkkilassa ja Porissa. 
 Divisioonan kuulunut Pietarsaaren valimo 
suljettiin heinäkuussa.

Valimodivisioonan tilauskanta oli vuo-
denvaihteessa 4 % matalammalla tasolla 
edellisvuoteen verrattuna ja oli 49,2 Me 
(51,2 Me). Tilauskanta käsittää kahden 
seuraavan kuukauden asiakkaille vah-
vistetut tilaukset. Valimodivisioonan 
tilauskanta muodostuu raskaan ajoneu-
voteollisuuden, rakennus- ja kaivosko-
neteollisuuden, koneenrakennusteolli-
suuden sekä maatalouskoneteollisuuden 
tilauksista. 

Valimodivisioonan tilikauden liike-
vaihto laski edellisvuodesta 6 % ja oli 
308 Me (329 Me). Tilikauden liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien 
valuuttakurssieroja oli 5,3 Me eli 1,7 % lii-
kevaihdosta (2,0 Me; 0,6 %). Liikevoitto 
parani edellisvuoteen verrattuna toimin-
nan tehostamisen kustannussäästöjen 
johdosta vaikka liikevaihto laski edellis-
vuodesta. Liikevaihdon laskun aikaan-
saama katemenetys oli arviolta noin 5 Me. 
Liikevoittoa heikensivät Orhangazin laa-
tuongelmat (-4 Me) sekä Hollannin toi-
mintojen tuottavuuden heikentyminen 
(-3 Me). Vuosia jatkuneen huonon kan-
nattavuuden johdosta Hollannin toimin-
tojen käyttöomaisuuteen tehtiin 4,5 Me:n 
suuruinen alaskirjaus ja käynnistetyn 
uudelleenorganisoinnin takia 1,5 Me:n 

kertaluonteinen kulukirjaus jo toteute-
tuista irtisanomisista johtuen. Kuluneen 
vuoden aikana molempien tuotanto-
yksiköiden johtajistot vaihdettiin. Syys-
kuun alussa 2014 Orhangazissa toteu-
tetun organisaatiomuutoksen avulla on 
saatu yksikköä vaivanneet laatuongel-
mat ratkottua.

Loka - joulukuun liikevaihto oli 69,2 Me 
(73,3 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontei-
sia eriä ja taseen erien valuuttakurssie-
roja -1,2 Me eli -1,7 % liikevaihdosta (-0,8 
Me; -1,1 %). 

Valtaosa käynnissä olevan tehosta-
misohjelman vaikutuksesta näkyy vali-
modivisioonan tuloksessa vuonna 2015.

Valimodivisioonan henkilömäärä 
mukaan lukien vuokratyövoima oli tilikau-
den aikana keskimäärin 4 % pienempi kuin 
edellisen vuoden aikana ja oli 2 751 (2 875).

Konepajadivisioona
Konepajadivisioonan tuotantoyksiköt 
sijaitsevat Turkin Orhangazissa ja Ruotsin 
Främmestadissa. Lisäksi Konepajadivisi-
oonaan kuuluu mäntiä valmistava yksikkö 
Suomen Pietarsaaressa.

Tilauskanta oli vuodenvaihteessa 8 % 
korkeammalla tasolla edellisvuoteen ver-
rattuna ja oli 22,1 Me (20,5 Me). Tilauskanta 
käsittää kahden seuraavan kuukauden asi-
akkaille vahvistetut tilaukset. Konepaja-
divisioonan tilauskanta kertyy raskaan 
ajoneuvoteollisuuden, rakennus- ja kaivos-
koneteollisuuden, koneenrakennus- sekä 
maatalouskoneteollisuuden tilauksista.

Konepajadivisioonan tilikauden lii-
kevaihto nousi edellisvuodesta 5 % ja 

oli 121 Me (116 Me). Tilikauden liike-
voitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen 
valuuttakurssieroja oli 3,8 Me eli 3,1 % lii-
kevaihdosta (2,7 Me; 2,4 %). Liikevoitto 
parani korkeampien volyymien ja tehok-
kaamman tuotannon johdosta.

Loka - joulukuun liikevaihto oli 31,5 Me 
(30,2 Me) ja liikevoitto ilman kertaluon-
teisia eriä ja taseen valuuttakurssie-
roja 0,2 Me eli 0,7 % liikevaihdosta (0,8 
Me; 2,7 %). Konepajadivisioonan liike-
voitto heikkeni johtuen epäonnistuneesta 
SAP-tuotannonohjausjärjestelmän käyt-
töönotosta Främmestadissa, joka aiheutti 
myöhästymisiä tuotannossa ja toimi-
tuksissa asiakkaille sekä laatuongel-
mista Orhangazin konepajassa. Molemmat 
ongelmat on kuitenkin saatu pääosin rat-
kottua alkuvuoden aikana.

Konepajadivisioonan henkilömäärä 
mukaan lukien vuokratyövoima oli tili-
kauden aikana keskimäärin 4 % suu-
rempi kuin edellisen vuoden aikana ja oli 
396 (382).

Alumiinidivisioona
Alumiinidivisioonan tuotantoyksiköt 
sijaitsevat Turkin Manisassa ja muodos-
tuvat alumiinivalimosta sekä alumiinivan-
teita valmistavasta yksiköstä.

Alumiinidivisioonan tilauskanta oli 
vuodenvaihteessa 24 % korkeammalla 
tasolla edellisvuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna ja oli 15,9 Me (12,8 Me). 
Tilauskanta käsittää kahden seuraavan 
kuukauden asiakkaille vahvistetut tila-
ukset. Alumiinidivisioonan tilauskanta 
muodostuu autoteollisuuden ja raskaan 
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ajoneuvoteollisuuden tilauksista. Tilaus-
kannan nousu pitää sisällään myös alu-
miinin hinnannoususta johtuvaa tilaus-
kannan kasvua. 

Alumiinidivisioonan tilikauden lii-
kevaihto nousi edellisvuodesta 9 % ja 
oli 79,5 Me (72,8 Me). Tilikauden liike-
voitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen 
valuuttakurssieroja oli 8,2 Me eli 10,3 % lii-
kevaihdosta (8,6 Me; 11,8 %). Alumiini-
divisioonan liikevoitto heikkeni 2 Me alu-
miiniraaka-aineen hinnan ja preemion 
nousuista, koska sitä ei vielä vuoden 2014 
aikana voitu edelleen laskuttaa asiak-
kailta viiveen vuoksi.

Loka - joulukuun liikevaihto oli 21,0 Me 
(18,4 Me) ja liikevoitto ilman kertaluontei-
sia eriä ja taseen valuuttakurssieroja 1,8 Me 
eli 8,5 % liikevaihdosta (2,7 Me; 14,5 %). 
Alumiinidivisioonan liikevoittoa heiken-
sivät 1 Me:lla edellä mainittu alumiini-
raaka-aineen hinnan- ja preemion nousut. 
Alumiiniraaka-aineen hinnan ja preemion 
nousut on korjattu tuotteiden hintoihin 
vuoden 2015 alusta lähtien. 

Alumiinidivisioonan henkilömäärä 
mukaan lukien vuokratyövoima oli tili-
kauden aikana keskimäärin 12 % suu-
rempi kuin edellisen vuoden aikana ja oli 
830 (744).

Muu liiketoiminta
Muu liiketoiminta sisältää Wirsbon tako-
mot Ruotsissa, myynti- ja logistiikkayh-
tiö Componenta UK Ltd:n Englannissa, 
palvelu- ja kiinteistöyhtiöt Suomessa, 
konsernin hallintotoiminnot ja osakkuus-
yhtiö Kumsan A.S:n Turkissa. Muun lii-
ketoiminnan tilikauden liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuut-
takurssieroja oli 0,7 Me (1,5 Me) ja loka - 
joulukuussa 0,4 Me (0,7 Me). 

Osakepääoma ja osakkeet
Componenta Oyj:n osake noteerataan 
NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön osak-
keiden yhteenlaskettu määrä tilikauden 
lopussa oli 97 269 224 (29 269 224) osa-
ketta. Osakepääoma oli tilikauden päät-
tyessä 21,9 Me (21,9 Me). Osakkeen kurssi 
tilikauden lopussa oli 0,72 euroa (1,63 
euroa). Tilikauden keskikurssi oli 1,09 
euroa, alin kurssi 0,67 euroa ja ylin kurssi 
2,15 euroa. Osakekannan markkina-arvo 
oli tilikauden lopussa 69,5 Me (47,7 Me) ja 
osakkeen suhteellinen vaihto tilikaudella 
21,6 % (10,1 %) osakekannasta. 

Liputusilmoitukset
Componentan tammikuussa 2014 aloit-
tamat korollisten velkojen uudelleen jär-

jestelyt sekä kaksi osakeantia toteutet-
tiin elo - syyskuun aikana. Toteutettujen 
osakeantien seurauksena useiden osak-
keenomistajien omistus sekä ylitti että 
alitti liputusrajan. Tarkemmat tiedot 
liputusilmoituksista on saatavilla Com-
ponentan internet-sivuilta, josta löyty-
vät liputusilmoituksiin liittyvät pörs-
sitiedotteet ajanjaksolta 15.8.2014 
- 23.9.2014.

Osakepohjainen 
kannustinjärjestelmä 2014
Componenta Oyj:n hallitus päätti 17.2.2014 
uuden osakepohjaisen kannustinjärjes-
telmän perustamisesta konsernin avain-
henkilöille. Järjestelmän tarkoituksena 
oli yhdistää omistajien ja avainhenki-
löiden tavoitteet yhtiön arvon nostami-
seksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön 
ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön 
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Myynti markkina-alueittain Myynti asiakastoimialoittain Henkilöstö maittain

 Saksa 21 %(21 %)
 Ruotsi 18 % (19 %)
 Turkki 12 % (13 %)
 Iso-Britannia 9 % (11 %)
 Suomi 8 % (8 %)
 Benelux 8 % (7 %)

 Italia 6 % (6 %)
 Ranska 6 % (5 %)
 USA 5 % (3 %)
 Muu Eurooppa 4 % (3 %)
 Muut maat 2 % (2 %)

 Raskaat ajoneuvot 33 % (31 %)
 Rakennus- ja kaivosteollisuus 17 % (19 %)
 Koneenrakennusteollisuus 19 % (18 %)
 Maatalouskoneet 14 % (17 %)
 Autoteollisuus 17 % (15 %)

 Turkki 61 % (60 %)
 Suomi 16 % (17 %)
 Hollanti 13 % (13 %)
 Ruotsi 10 % (10 %)

osakkeiden omistukseen perustuva 
palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä oli yksi ansaintajakso, 
kalenterivuosi 2014. Ansaintajakson 2014 
ansaintakriteeri oli Componenta-konser-
nin tulos rahoituserien jälkeen.

 Kannustinjärjestelmän ehtojen 
mukaan mahdollinen palkkio ansainta-
jaksolta 2014 maksetaan osittain yhtiön 
osakkeina ja osittain rahana. Rahana 
maksettavalla osuudella pyritään katta-
maan avainhenkilölle palkkiosta aiheu-
tuvat verot ja veronluontoiset maksut. 
Osakkeita ei voi luovuttaa kahden vuoden 
sitouttamisjakson aikana. Mikäli avain-
henkilön työ- tai toimisuhde päättyy sito-
uttamisjakson aikana, on hänen palautet-
tava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle 
vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään kuului 
vuoden 2014 lopussa 18 henkilöä. Järjes-
telmän ansaintajakson 2014 osalta hallitus 
päätti olla allokoimatta osakkeita. Järjes-
telmän tulosvaikutus ennen veroja vuo-
den 2014 lopussa oli siten 0,0 Me. Järjestel-
män palkkioiden enimmäismäärä vastasi 
noin 400 000 Componenta Oyj:n osakkeen 
arvoa sisältäen myös rahana maksetta-
van osuuden.  

Osakeanti- ja osakkeisiin 
oikeuttavat erityisoikeudet
Componentan 13.3.2014 kokoontunut var-
sinainen yhtiökokous valtuutti hallituk-
sen päättämään enintään 6 000 000 osak-

keen osakeannista sekä osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien anta-
misesta yhdessä tai useammassa erässä, 
joko maksua vastaan tai maksutta. Com-
ponentan 27.6.2014 kokoontunut yli-
määräinen yhtiökokous valtuutti halli-
tuksen päättämään enintään 9 000 000 
osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien anta-
misesta yhdessä tai useammassa erässä, 
joko maksua vastaan tai maksutta. Seu-
raavaan varsinaiseen yhtiökokouk-
seen saakka voimassa olevat valtuutuk-
set oikeuttivat hallituksen päättämään 
kaikista osakeannin sekä osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien anta-
misen ehdoista, mukaan lukien oikeuden 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta poikkeamiseen. Valtuutuksia voitiin 
käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman 
vahvistamiseen.

Yhtiö käytti edellä mainitut valtuutuk-
set osakeannissa 15.8.2014, jossa tarjottiin 
15 000 000 yhtiön uutta osaketta rajatulle 
joukolle valikoituja sijoittajia. Osakeannin 
tarkoituksena oli yhtiön toiminnan jatku-
vuuden turvaaminen vahvistamalla mer-
kittävästi yhtiön rahoitusasemaa. Annin 
seurauksena Componentan osakkeiden 
lukumäärä nousi 44 269 224 osakkeeseen. 

Hallituksen osakeantivaltuutusten 
lisäksi Componentan 5.9.2014 kokoon-
tunut ylimääräinen yhtiökokous päätti 
toteuttaa yleisölle suunnatun osake annin, 
jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen mer-
kittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 
uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhtei-
söille Suomessa. 8. - 12.9.2014 toteutetun 
osakeannin tarkoituksena oli yhtiön toi-
minnan jatkuvuuden turvaaminen vah-
vistamalla merkittävästi yhtiön rahoi-
tusasemaa, joten osakkeenomistajan 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakeanneissa merkittiin yhteensä 
68 000 000 uutta osaketta. Niiden seu-
rauksena Componentan osakkeiden uusi 
yhteenlaskettu määrä oli vuoden 2014 
lopussa 97 269 224 osaketta.

 Vuoden 2014 päättyessä hallituksella 
ei ollut voimassa olevia valtuutuksia osa-
keanteihin, optio- tai vaihtovelkakirjalai-
noihin eikä omien osakkeiden ostoon tai 
luovuttamiseen.

Hallitus ja johto
Hallitus piti 13.3.2014 pidetyn yhtiökokouk-
sen jälkeen järjestäytymiskokouksen, 
jossa se valitsi keskuudestaan puheenjoh-
tajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohta-
jaksi Matti Ruotsalan. Hallitus kokoontui 
26 kertaa vuonna 2014. Hallituksen jäsen-
ten keskimääräinen osallistumisprosentti 
kokouksiin oli 98 %. Hallitus arvioi vuoden 
2014 toimintaansa puheenjohtajan johdolla 
helmikuussa 2015.

Componentalla on kaksi hallituk-
sen valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja 
nimitysvaliokunta.
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Hallitus valitsi järjestäytymiskokouk-
sessaan tarkastusvaliokunnan puheen-
johtajaksi Riitta Palomäen ja jäseniksi Olavi 
Huhtalan sekä Tommi Salusen. Tarkastus-
valiokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014 
ja tarkastusvaliokunnan jäsenten keski-
määräinen osallistumisprosentti kokouk-
siin oli 100 %. Tarkastusvaliokunta arvioi 
vuoden 2014 toimintaansa puheenjohtajan 
johdolla helmikuussa 2015.

Componentan hallitus perusti 2.6.2014 
nimitysvaliokunnan hallituksen jäsenten 
nimitys- ja palkitsemisasioiden valmis-
telua varten. Nimitysvaliokunnan jäsenet 
edustavat yhtiön suurimpia osakkeen-
omistajia. Nimitysvaliokunnan jäseniksi 
valittiin Harri Suutari, hallituksen puheen-
johtaja, Heikki Lehtonen, Juuso Puolanne 
Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä ja Reima 
Rytsölä Keskinäinen työeläkeyhtiö Var-
masta. Nimitysvaliokunta kokoontui 
yhden kerran vuonna 2014 ja nimitysva-
liokunnan jäsenten osallistumisprosentti 
kokoukseen oli 100 %.

Componentan toimitusjohtajana toi-
mii Heikki Lehtonen. Vuoden 2014 lopussa 
konsernin johtoryhmän muodostivat toi-
mitusjohtaja Heikki Lehtonen, Konepaja-
divisioonan johtaja Juha Alhonoja, talous-
johtaja Mika Hassinen, Valimodivisioonan 
johtaja Olli Karhunen, henkilöstöjohtaja 
Anu Mankki, lakiasiainjohtaja Pauliina 
Rannikko, myynti- ja tuotekehitysjohtaja 
Furio Scolaro ja Alumiinidivisioonan joh-
taja Sabri Özdogan.

Maurice Ruiter nimitettiin joulukuussa 
Componentan laatu- ja suunnittelutoimin-
noista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin 
johtoryhmän jäseneksi 1.1.2015 alkaen.

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 tuotevastuuris-
kit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä 
rahoitusriskit (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 pää-
sääntöisesti hintasopimuksilla, joiden 

perusteella tuotteiden hintoja korjataan 
raaka-aineiden hintojen muutoksia vas-
taavasti. Raaka-aineiden hinnannousu 
voi sitoa rahaa käyttö pääomaan arvioi-
tua enemmän. 

Componentan liiketoimintaan liittyviä 
rahoitusriskejä hallitaan konsernin hal-
lituksen vahvistaman rahoituspolitiikan 
mukaisesti. Tavoitteena on suojata kon-
sernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta 
epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata 
omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja 
taloudellinen asema. Rahoitusriskien hal-
lintaan liittyviä asioita kuvataan tarkem-
min vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Jälleenrahoitus- ja 
maksuvalmiusriskit
Konsernin rahoituksen saatavuus pyri-
tään varmistamaan hajauttamalla laina-
salkku maturiteettien, rahoituslähteiden 
ja -instrumenttien osalta. Yhden rahoi-
tuslähteen luototusosuus ei saa nousta 
rahoituspolitiikassa asetetun määrän yli. 
Konsernissa käytössä olevista rahoitus-
lähteistä tärkeimpiä ovat turkkilaisista 
pankeista nostettu klubilaina, myynti-
saatavien rahoitus ilman takautumis-
oikeutta, syndikoitu rahoituslimiitti-
sopimus, muut bilateraaliset lyhyt- ja 
pitkäaikaiset lainasopimukset turkkilais-

ten pankkien kanssa, leasing-rahoitus. 
joukkovelkakirjalainat, eläkelainat sekä 
pääomalaina.

Vuonna 2015 erääntyvien lainojen 
lyhennykset Componenta tulee rahoit-
tamaan osin kassavirralla ja osin uusilla 
pitkäaikaisilla lainoilla. Componenta 
suunnittelee jälleenrahoittavansa loput 
turkkilaisista pankeista nostetut 2015 
erääntyvät lainat  uusilla turkkilaisilta 
pankeilta otettavilla kahdenvälisillä tai 
vastaavilla pitkäaikaisilla lainoilla. 

Valuuttariski
Componentan hallitus muutti konser-
nin Turkin valuuttamääräisten erien osalta 
transaktioposition suojauspolitiikkaa tili-
kauden aikana. Uuden politiikan mukai-
sesti Turkin suojausasteiden on mah-
dollista olla toimitusjohtajan päätöksellä 
0 - 100 prosenttia. Aikaisemman politii-
kan mukaisesti Turkin suojausasteiden 
oli mahdollista olla toimitusjohtajan pää-
töksellä 70 - 130 prosenttia. Yhtiön näke-
myksen mukaan Turkin liira tulee heik-
kenemään euroa ja muita päävaluuttoja 
vastaan pidemmällä aikavälillä suuresta 
inflaatioerosta johtuen. Lisäksi Turkin avoi-
men valuuttaposition suojaamatta jättämi-
sellä pyrittiin eroon kassavirtaperusteisista 
maksuista suojausperiodien päättyessä. 
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Tarkempaa tietoa Componentan ris-
keistä ja riskienhallinnasta löytyy vuoden 
2014 tilinpäätöksen liitetiedoista.

Toimintaympäristö 2015
Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asia-
kastoimialoilla ovat edelleen epävarmat.

Componentan raskaat ajoneuvot -asia-
kastoimialan tilauskanta oli vuodenvai-
heessa 12 % edellisvuotta korkeammalla 
tasolla. Kuorma-autoteollisuuden kysyn-
nän Euroopassa odotetaan olevan edelli-
sen vuoden tasolla tai nousevan lievästi 
vuonna 2015. Componentan myynnin ras-
kaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaille 
odotetaan nousevan markkinoita enem-
män uusien tuotteiden aikaan saaman 
kasvun vuoksi. 

Componentan rakennus- ja kaivosteol-
lisuus -asiakastoimialan tilauskanta vuo-
denvaihteessa oli 19 % edellisvuoden vas-
taavaa ajankohtaa matalammalla tasolla. 
Pohjois-Amerikan kysynnän odotetaan 
kasvavan ja Euroopan kysynnän vakiin-
tuvan. Kaivosteollisuuden näkymät ovat 
edelleen heikot alhaisten raaka-ainehin-
tojen johdosta. Tilauskannan vertailukel-
poisuutta heikentävät edellisvuoden alussa 
tapahtuneet tilausten peruutukset (vaiku-
tus arviolta 10 %). Kokonaisuutena kysyn-
nän odotetaan jäävän alle edellisen vuo-
den. Componentan myynnin Rakennus- ja 
kaivosteollisuuden asiakkaille odotetaan 
pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan 
lievästi uusien tuotteiden vaikutuksesta.

Componentan koneenrakennus -asia-
kastoimialan tilauskanta vuodenvaih-
teessa oli edellisvuoden tasolla. Koneen-
rakennusteollisuudessa Componentan 
myynnin odotetaan kasvavan vuoden 
2015 aikana. 

Componentan maatalouskoneet  
-asiakastoimialan tilauskanta vuoden-
vaihteessa oli 8 % edellisen vuoden vas-
taavaa ajankohtaa alemmalla tasolla. Maa-
ilmanlaajuisten satonäkymien ja EU:n ja 
Venäjän vastavuoroisten talouspakottei-
den johdosta maataloustuotteiden hin-
nat Euroopassa ovat laskeneet selvästi. 
Tämän johdosta kysynnän oletetaan edel-
leen laskevan vuonna 2015. Componentan 
myynnin maatalouskoneiden valmistajille 
odotetaan laskevan edellisvuodesta.

Componentan autoteollisuus -asia-
kastoimialan tilauskanta vuodenvaih-
teessa oli 26 % edellisen vuoden vastaavaa 
ajankohtaa korkeammalla tasolla. Vuo-
den 2015 kysynnän arvioidaan parane-
van edellisvuodesta. Componentan myyn-
nin autoteollisuudelle odotetaan nousevan 
edellisvuodesta. 

Componentan näkymät 2015
Componentan näkymät vuodelle 2015 
perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdannein-
dikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toi-
mitusennusteisiin sekä Componentan 
tilauskertymään ja tilauskantaan.

Componentan tilauskanta vuoden-
vaihteessa oli 89 Me (87 Me). Componenta 

odottaa vuoden 2015 liikevoiton ilman 
kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivis-
ten erien valuuttakurssieroja paranevan 
edellisvuodesta johtuen toteutettavasta 
tehostamisohjelmasta.

Osingonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 
31.12.2014 olivat 204,4 Me (102,3 Me). Hal-
litus ehdottaa 11.3.2015 kokoontuvalle 
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 
31.12.2014 ei jaeta osinkoa. 

Varsinainen yhtiökokous
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiö-
kokous pidetään 11.3.2015 klo 10.00 Helsin-
gissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erilli-
senä pörssitiedotteena.

Vuosikertomus 2014 
ja Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä
Vuoden 2014 vuosikertomus sisältäen 
 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
sekä erillinen selvitys Componentan hal-
linto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate 
Governance Statement) vuodelta 2014 jul-
kaistaan viimeistään 18.2.2015 Compo-
nentan internet-sivuilla osoitteessa  
www.componenta.com.
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Laadintaperiaatteet
Componenta on soveltanut tilinpäätöksen laatimisessa samoja 
konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätök-
sessä 2013, joka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien(International Financial Reporting Standards) mukaisesti 
siten kuin ne on EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä.

Lähipiiritapahtumat
Vuonna 2014 ei ollut myyntiä osakkuusyhtiöille ja ostot osak-
kuusyhtiöiltä olivat 0,5 Me (0,6 Me). Yhtiön toimitusjohtajan mää-
räysvallassa oleva yhtiö Oy Högfors-Trading Ab osti Compo-
nenta Oyj:lta 100% Luoteis-Uudenmaan Kiinteistöt Oy:n sekä 
Uusporila Oy:n osakekannoista helmikuussa 2014. Lisäksi kysei-
nen toimitusjohtajan määräysvallassa oleva yhtiö Oy Hög-
fors-Trading Ab osti 25% osakkuusyhtiö Niliharju Oy:n osake-

kannasta Componenta Oyj:lta helmikuussa 2014. Ostettujen 
osakkeiden yhteenlaskettu kauppahinta oli 2,1 miljoonaa 
euroa. Kauppahinta perustui ulkopuolisten arvioijien laatimiin 
arviokirjoihin.

Rahoitusriskien hallinta
Componenta -konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä 
hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspoli-
tiikan mukaisesti. Componentan hallitus päätti muuttaa Compo-
nenta Turkin valuuttamääräisten erien osalta transaktioposition 
suojauspolitiikkaa vuoden 2014 aikana. Uuden politiikan mukai-
sesti Turkin liiran suojausasteiden on mahdollista olla toimitus-
johtajan päätöksellä 0–100 prosenttia. Aikaisemman politiikan 
mukaisesti Turkin liiran suojausasteiden oli mahdollista olla toi-
mitusjohtajan päätöksellä 70–130 prosenttia.

Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä
Me 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.10.-31.12.2014 1.10.-31.12.2013

Liikevaihto 495,2 510,5 119,6 123,5

Liiketoiminnan muut tuotot -0,6 5,7 -0,2 0,7

Liiketoiminnan kulut -461,5 -480,1 -115,0 -116,2

Poistot ja arvonalenemiset -18,1 -18,0 -4,3 -4,5

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,1 0,0 0,0

Liikevoitto 15,1 18,2 0,1 3,7

% liikevaihdosta 3,0 3,6 0,1 3,0

Rahoitustuotot ja -kulut -27,3 -24,4 -6,0 -6,1

Tulos rahoituserien jälkeen -12,2 -6,2 -5,9 -2,5

% liikevaihdosta -2,5 -1,2 -4,9 -2,0

Verot -2,3 -4,5 -2,4 -5,8

Tilikauden tulos -14,5 -10,7 -8,3 -8,3

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -15,1 -10,9 -8,2 -8,1

Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,2 -0,1 -0,1

-14,5 -10,7 -8,3 -8,3

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,35 -0,55 -0,08 -0,31

Tilinpäätöstiedotteen taulukot 

Konsernin liikevoiton täsmäytys
Me 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Liikevoitto, IFRS 2,2 14,9

Kertaluonteiset erät -12,9 -3,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,1 18,2

Operatiiviset valuuttakurssierot -2,7 3,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja 17,8 14,5
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Konsernin laaja tuloslaskelma
Me 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.10.-31.12.2014 1.10.-31.12.2013

Tilikauden tulos -28,6 -15,5 -17,3 -10,0

Muut laajan tuloksen erät

Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus 0,0 -1,8 0,0 -1,8

Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät

Muuntoeron muutos 0,4 -1,2 0,3 -0,4

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -1,0 -1,7 -0,5 -1,7

Rahavirran suojaukset 0,4 -0,3 -0,1 -0,5

Muut erät 0,0 0,0 0,1 0,0

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

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,1 0,9 0,1 0,9

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 -4,1 -0,1 -1,7

Tilikauden laaja tulos -28,6 -19,6 -17,4 -13,4

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -29,2 -19,7 -17,3 -13,1

Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,0 -0,1 -0,3

-28,6 -19,6 -17,4 -13,4

Konsernin tuloslaskelma
Me 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.10.-31.12.2014 1.10.-31.12.2013

Liikevaihto 495,2 510,5 119,6 123,5

Liiketoiminnan muut tuotot -0,1 5,9 0,1 0,8

Liiketoiminnan kulut -470,1 -483,2 -119,9 -117,3

Poistot ja arvonalenemiset -22,9 -18,4 -8,9 -4,9

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,1 0,0 0,0

Liikevoitto 2,2 14,9 -9,0 2,1

% liikevaihdosta 0,4 2,9 -7,5 1,7

Rahoitustuotot ja -kulut -30,9 -24,5 -6,4 -6,1

Tulos rahoituserien jälkeen -28,7 -9,6 -15,4 -4,0

% liikevaihdosta -5,8 -1,9 -12,9 -3,2

Verot 0,2 -6,0 -1,9 -6,0

Tilikauden tulos -28,6 -15,5 -17,3 -10,0

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -29,2 -15,8 -17,2 -9,8

Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,2 -0,1 -0,1

-28,6 -15,5 -17,3 -10,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 

laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,63 -0,75 -0,18 -0,37

- laimennusvaikutuksella oikaistu, e -0,63 -0,75 -0,18 -0,37
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Konsernin tase
Me 31.12.2014 31.12.2013

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 8,2 9,7

Liikearvo 29,1 29,1

Sijoituskiinteistöt 8,3 11,6

Aineelliset hyödykkeet 251,5 253,3

Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,2 1,3

Saamiset 1,4 4,2

Muut rahoitusvarat 0,9 0,9

Laskennalliset verosaamiset 37,4 34,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 338,0 344,1

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 75,0 63,1

Saamiset 43,5 34,4

Verosaamiset 0,2 0,1

Rahavarat 12,1 10,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä 130,8 107,8

Varat yhteensä 468,9 452,0

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 21,9 21,9

Muu oma pääoma 81,2 55,8

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 103,1 77,7

Määräysvallattomien omistajien osuus 8,0 7,4

Oma pääoma yhteensä 111,2 85,2

Velat

Pitkäaikaiset

Pääomalainat 0,0 2,3

Korolliset velat 159,1 134,2

Korottomat velat 0,1 0,6

Varaukset 9,7 8,5

Laskennalliset verovelat 12,9 12,6

Lyhytaikaiset

Pääomalainat 2,0 0,6

Korolliset velat 67,1 102,7

Korottomat velat 102,2 101,8

Tuloverovelat 0,1 0,4

Varaukset 4,5 3,3

Velat yhteensä 357,7 366,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 468,9 452,0
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
Me 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -28,7 -9,6

Poistot ja arvonalenemiset 22,9 18,4

Rahoituksen tuotot ja kulut 30,9 24,5

Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut -0,8 -4,7

Käyttöpääoman muutokset -16,8 2,6

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7,5 31,2

Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -25,7 -23,3

Maksetut verot -2,4 -5,7

Liiketoiminnan nettorahavirta -20,6 2,2

Investointien rahavirta

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,3 -0,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16,2 -16,4

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 2,9 0,6

Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0 0,0

Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,3 0,1

Investointien nettorahavirta -13,4 -15,7

Rahoituksen rahavirta

Maksetut osingot - -1,1

Hybridilainan maksetut korot - -3,3

Osakeannista saadut maksut 28,4 4,2

Osakeannin liikkeellelaskukulut -1,9 -0,3

Hybridilainan liikkeellelaskusta saadut maksut - 0,1

Rahoitusleasingvelkojen maksut -4,1 -3,8

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 33,4 13,6

Pitkäaikaisten lainojen nostot 7,0 30,3

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -26,8 -36,7

Rahoituksen nettorahavirta 36,0 3,0

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 2,0 -10,5

Rahavarat tilikauden alussa 10,2 20,6

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0

Rahavarat tilikauden lopussa 12,1 10,2
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Osake- 

pääoma

Yli- 
kurssi-
rahasto

Muut 
rahastot

Raha- 
virran 

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 aikaisempina 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 
uudelleenluokiteltu omassa pääomassa. Uudelleenluokittelusta johtuvat verovaikutukset on esitetty omaa pääomaa vähentävänä 
eränä, koska inflaatioon liittyvät korotukset ovat aikoinaan rekisteröity suoraan omassa pääomassa.

Me
Osake- 

pääoma

Yli- 
kurssi-
rahasto

Muut 
rahastot

Raha- 
virran 

suojaukset
Muunto- 

erot
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Määräys-  
vallat- 
tomien 

omistajien
osuus

Oma  
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014 21,9 15,0 121,3 -0,7 -36,8 -42,9 77,7 7,4 85,2

Tilikauden tulos -29,2 -29,2 0,6 -28,6

Muuntoerot 0,4 0,4 0,0 0,4
Vakuutusmatemaattiset voitot ja 
tappiot

 
-0,8

 
-0,8

 
0,0

 
-0,8

Rahavirran suojaukset 0,3 0,3 0,3
Rakennusten ja maa-alueiden 
uudelleenarvostus -0,4

 
0,4

 
0,0

 
0,0

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos -0,4 0,3 0,4 -29,6 -29,2 0,6 -28,6

Hybridilainan korko -3,8 -3,8 -3,8

Uusmerkintä 58,6 58,6 58,6

Vähemmistöosuuksien hankinta -0,3 -0,3 -0,3

Oma pääoma 31.12.2014 21,9 15,0 179,5 -0,4 -36,3 -76,5 103,1 8,0 111,2
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Konsernin tunnusluvut 31.12.2014 31.12.2013

Omavaraisuusaste, % 23,7 18,9

Oma pääoma/osake, e 1,06 2,66

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 339,3 324,9

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,8 5,9

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,8 4,9

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % -14,8 -12,8

Oman pääoman tuotto, % -29,1 -18,6

Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Me 216,0 229,6

Net gearing, pääomalaina velkana, % 194,4 269,6

Tilauskanta, Me 88,9 87,3

Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me 16,4 16,4

Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 22,6 18,9

Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta 4,6 3,7

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 111 4 153

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima 4 438 4 464

Henkilöstö kauden lopussa 3 981 4 154

Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 4 238 4 431

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 91,7 91,6

Vastuusitoumukset, Me 662,4 532,1

Osakekohtaiset tiedot 31.12.2014 31.12.2013

Osakemäärä tilikauden lopussa, tuhatta kpl 97 269 29 269

Tulos/osake (EPS), e -0,63 -0,75

Tulos/osake (EPS),  e laimennuksella -0,63 -0,75

Rahavirta/osake, e -0,40 0,09

Oma pääoma/osake, e 1,06 2,66

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 0,72 1,63

*) Vuonna 2014 hallituksen esitys.
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Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo
Me 1-12/2014 1-12/2013

Aineellisten hyödykkeiden muutokset

Hankintameno kauden alussa 561,3 571,1

Muuntoerot -4,7 -2,9

Lisäykset 22,0 15,7

Hankitut liiketoiminnot 0,0 0,0

Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos 0,0 -1,8

Vähennykset ja siirrot erien välillä -7,4 -20,8

Hankintameno kauden lopussa 571,2 561,3

Kertyneet poistot kauden alussa -308,0 -315,1

Muuntoerot 2,6 1,7

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 5,5 20,8

Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot 0,0 -

Tilikauden poistot ja arvonalenemiset -19,9 -15,4

Kertyneet poistot kauden lopussa -319,7 -308,0

Tasearvo kauden lopussa 251,5 253,3

Liikearvo

Hankintameno kauden alussa 29,1 29,1

Muuntoero 0,0 0,0

Tasearvo kauden lopussa 29,1 29,1
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Liikevaihto markkina-alueittain
Me 1-12/2013 1-12/2014

Saksa 107,4 103,1

Ruotsi 97,6 89,1

Turkki 64,8 60,6

Iso-Britannia 56,3 45,1

Suomi 42,7 41,0

Benelux-maat 37,2 40,2

Italia 27,6 30,9

Ranska 32,9 30,5

Muu Eurooppa 17,5 20,8

Muut maat 26,6 33,9

Yhteensä 510,5 495,2

Konsernin liikevoiton täsmäytys
Me 1-12/2013 1-12/2014

Liikevoitto, IFRS 14,9 2,2

Kertaluonteiset erät -3,3 -12,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 18,2 15,1

Operatiiviset valuuttakurssierot 3,7 -2,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja 14,5 17,8

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien avoimista 
positioista johtuvia valuuttakurssieroja
Me 1-12/2013 1-12/2014

Liikevaihto 510,5 495,2

Liikevoitto 14,5 17,8

Nettorahoituskulut *) -24,4 -27,3

Tulos rahoituserien jälkeen -9,9 -9,5

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Saksa 27,9 27,8 24,5 27,2 28,2 26,0 22,8 26,1

Ruotsi 22,6 27,2 21,9 25,8 25,3 25,8 17,7 20,3

Turkki 17,2 20,4 13,0 14,2 15,4 14,0 14,0 17,2

Iso-Britannia 13,8 15,3 15,6 11,6 12,2 12,7 10,3 9,9

Suomi 11,3 11,9 9,8 9,7 12,1 11,1 8,3 9,5

Benelux-maat 9,6 10,1 9,2 8,2 10,3 10,4 9,2 10,3

Italia 6,9 7,1 7,6 5,9 6,9 8,9 9,5 5,6

Ranska 7,8 9,2 7,1 8,7 8,1 8,9 6,0 7,4

Muu Eurooppa 4,2 4,6 3,6 5,0 5,1 5,7 5,4 4,6

Muut maat 6,2 6,7 6,7 7,0 8,2 9,1 7,8 8,7

Yhteensä 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6

Konsernin kehitys
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Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja taseen 
operatiivisten erien avoimista positioista johtuvia valuuttakurssieroja
Liikevoitto, Me 1-12/2013 1-12/2014

Valimodivisioona 2,0 5,3

Konepajadivisioona 2,7 3,8

Alumiinidivisioona 8,6 8,2

Muu liiketoiminta 1,5 0,7

Sisäiset erät -0,3 -0,2

Componenta yhteensä 14,5 17,8

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten 
erien avoimista positioista johtuvia valuuttakurssieroja
Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Liikevaihto 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6

Liikevoitto 2,9 7,9 0,1 3,6 7,4 7,9 1,3 1,2

Nettorahoituskulut *) -6,0 -5,7 -6,7 -6,1 -7,5 -7,0 -6,8 -6,0

Tulos rahoituserien jälkeen -3,0 2,2 -6,5 -2,5 -0,1 0,9 -5,5 -4,9

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä ja taseen 
operatiivisten erien avoimista positioista johtuvia valuuttakurssieroja
Liikevoitto, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Valimodivisioona 1,7 4,6 -3,4 -0,8 3,8 3,8 -1,0 -1,2

Konepajadivisioona 0,1 0,9 0,9 0,8 0,9 1,9 0,8 0,2

Alumiinidivisioona 1,8 2,1 2,0 2,7 2,4 2,2 1,8 1,8

Muu liiketoiminta -0,4 0,7 0,5 0,7 0,3 0,2 -0,2 0,4

Sisäiset erät -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,0 -0,2 0,0 -0,1

Componenta yhteensä 2,9 7,9 0,1 3,6 7,4 7,9 1,3 1,2

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä
Me 1-12/2013 1-12/2014

Liikevaihto 510,5 495,2

Liikevoitto 18,2 15,1

Nettorahoituskulut *) -24,4 -27,3

Tulos rahoituserien jälkeen -6,2 -12,2

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä
Liikevoitto, Me 1-12/2013 1-12/2014

Valimodivisioona 4,6 3,7

Konepajadivisioona 2,7 3,2

Alumiinidivisioona 9,7 7,9

Muu liiketoiminta 1,6 0,5

Sisäiset erät -0,3 -0,2

Componenta yhteensä 18,2 15,1

Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä
Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Liikevaihto 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6

Liikevoitto 3,8 8,5 2,2 3,7 7,4 6,9 0,6 0,1

Nettorahoituskulut *) -6,0 -5,7 -6,7 -6,1 -7,5 -7,0 -6,8 -6,0

Tulos rahoituserien jälkeen -2,2 2,9 -4,4 -2,5 -0,1 -0,1 -6,2 -5,9

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille
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Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä
Liikevoitto, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Valimodivisioona 2,6 5,0 -1,9 -1,0 4,0 3,1 -1,7 -1,7

Konepajadivisioona 0,0 0,9 1,0 0,8 0,8 1,6 0,8 0,0

Alumiinidivisioona 2,0 2,3 2,6 2,9 2,3 2,3 1,7 1,6

Muu liiketoiminta -0,4 0,8 0,5 0,6 0,3 0,1 -0,2 0,3

Sisäiset erät -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,0 -0,2 0,0 -0,1

Componenta yhteensä 3,8 8,5 2,2 3,7 7,4 6,9 0,6 0,1

Konsernin kehitys
Me 1-12/2013 1-12/2014

Liikevaihto 510,5 495,2

Liikevoitto 14,9 2,2

Nettorahoituskulut *) -24,5 -30,9

Tulos rahoituserien jälkeen -9,6 -28,7

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin
Liikevaihto, Me 1-12/2013 1-12/2014

Valimodivisioona

Ulkoinen liikevaihto 223,4*) 212,0

Sisäinen liikevaihto 105,6*) 95,7

Liikevaihto yhteensä 329,0 307,8

Konepajadivisioona

Ulkoinen liikevaihto 104,0*) 109,6

Sisäinen liikevaihto 11,5*) 12,1

Liikevaihto yhteensä 115,5 121,7

Alumiinidivisioona

Ulkoinen liikevaihto 70,8 72,4

Sisäinen liikevaihto 2,0 7,1

Liikevaihto yhteensä 72,8 79,5

Muu liiketoiminta

Ulkoinen liikevaihto 112,3 101,2

Sisäinen liikevaihto 29,6 28,7

Liikevaihto yhteensä 141,9 129,9

Sisäiset erät -148,7 -143,7

Componenta yhteensä 510,5 495,2

*)  Valimodivisioonan ja konepajadivisioonan osalta ulkoisen ja sisäisen liikevaihdon jakoa tilikaudella 2013 on muutettu. Tämä ei aiheut-
tanut muutosta konsernin vuoden 2013 konsolidoidussa ulkoisessa liikevaihdossa eikä valimodivisioonan ja konepajadivisioonan   
kokonaisliikevaihdoissa. Kyseinen muutos tehtiin sen johdosta, jotta vuonna 2013 sisäisten toimitusten rekisteröintimalli olisi 
 yhteneväinen vuonna 2014 käytössä olevaan sisäisten toimitusten rekisteröintimalliin.

Liikevoitto, Me 1-12/2013 1-12/2014

Valimodivisioona 4,6 3,7

Konepajadivisioona 2,7 3,2

Alumiinidivisioona 9,7 7,9

Muu liiketoiminta 1,6 0,5

Kertaluonteiset erät -3,3 -12,9*)

Sisäiset erät -0,3 -0,2

Componenta yhteensä 14,9 2,2

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2014 liittyvät  Pietarsaaren valimon pienemmän tuotantolinjan siirtämiseen ja tehtaan lakkauttami-
seen (-2,2 Me),  Porin valimoon siirretyn Disa-linjan siirtoon ja ylösajoon liittyviin kuluihin (-1,2 Me), Nisamon teollisuuskiinteistön 
myynnistä realisoituneeseen myyntitappioon ja alaskirjaukseen (-0,6 Me), Heerlenin valimon koneiden ja kaluston alaskirjauksiin 
(-4,2 Me), Hollannin yksiköiden sopeuttamistoimenpiteisiin (-1,5 Me), Smedjebackenin takomon alasajoon (-0,8 Me), Virsbon maasto-
palosta johtuneeseen takomon väliaikaiseen sulkemiseen (-0,4 Me), Orhangazin valimon sopeuttamistoimenpiteisiin ja ylimääräisiin 
jätteenkäsittely kuluihin (-1,6 Me) sekä muihin kertaluonteisiin kuluihin yhteensä (-0,4 Me).
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Konsernin kehitys neljännesvuosittain
Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Liikevaihto 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6

Liikevoitto 3,3 8,0 1,5 2,1 6,5 5,5 -0,8 -9,0

Nettorahoituskulut *) -6,0 -5,7 -6,7 -6,1 -7,5 -7,0 -10,0 -6,4

Tulos rahoituserien jälkeen -2,7 2,3 -5,2 -4,0 -1,0 -1,5 -10,8 -15,4

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain
Liikevaihto, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Valimodivisioona 85,0 95,9 74,9 73,3 84,6 83,1 70,9 69,2

Konepajadivisioona 27,7 30,9 26,7 30,2 30,4 33,1 26,8 31,5

Alumiinidivisioona 17,1 18,7 18,6 18,4 18,1 19,7 20,7 21,0

Muu liiketoiminta 35,5 38,9 33,5 33,9 36,0 34,2 28,5 31,2

Sisäiset erät -37,6 -44,1 -34,8 -32,2 -37,1 -37,5 -35,8 -33,2

Componenta yhteensä 127,7 140,3 119,0 123,5 131,9 132,6 111,0 119,6

Liikevoitto, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14

Valimodivisioona 2,6 5,0 -1,9 -1,0 4,0 3,1 -1,7 -1,7

Konepajadivisioona 0,0 0,9 1,0 0,8 0,8 1,6 0,8 0,0

Alumiinidivisioona 2,0 2,3 2,6 2,9 2,3 2,3 1,7 1,6

Muu liiketoiminta -0,4 0,8 0,5 0,6 0,3 0,1 -0,2 0,3

Kertaluonteiset erät -0,5 -0,6 -0,7 -1,5 -0,9*) -1,5*) -1,4*) -9,1*)

Sisäiset erät -0,3 -0,3 0,0 0,3 0,0 -0,2 0,0 -0,1

Componenta yhteensä 3,3 8,0 1,5 2,1 6,5 5,5 -0,8 -9,0

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2014 liittyvät  Pietarsaaren valimon pienemmän tuotantolinjan siirtämiseen ja tehtaan lakkauttami-
seen (-2,2 Me),  Porin valimoon siirretyn Disa-linjan siirtoon ja ylösajoon liittyviin kuluihin (-1,2 Me), Nisamon teollisuuskiinteistön 
myynnistä realisoituneeseen  myyntitappioon ja alaskirjaukseen (-0,6 Me), Heerlenin valimon koneiden ja kaluston alaskirjauksiin 
(-4,2 Me), Hollannin yksiköiden sopeuttamistoimenpiteisiin (-1,5 Me), Smedjebackenin takomon alasajoon (-0,8 Me), Virsbon maasto-
palosta johtuneeseen takomon väliaikaiseen sulkemiseen (-0,4 Me), Orhangazin valimon sopeuttamistoimenpiteisiin ja ylimääräisiin 
jätteenkäsittelykuluihin (-1,6 Me) sekä muihin kertaluonteisiin kuluihin yhteensä (-0,4 Me).

Tilauskanta  
kauden lopussa, Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13***) Q1/14 Q2/14**) Q3/14 Q4/14*)

Valimodivisioona 58,7 54,6 46,7 51,2 55,3 54,4 42,3 49,2

Konepajadivisioona 20,4 24,3 19,2 20,5 23,2 25,2 19,0 22,1

Alumiinidivisioona 12,4 14,1 13,0 12,8 14,1 15,3 14,4 15,9

Muu liiketoiminta 21,6 25,6 20,3 21,7 21,0 23,2 18,9 17,7

Sisäiset erät -24,1 -24,0 -15,4 -19,0 -22,9 -23,2 -15,5 -16,0

Componenta yhteensä 89,1 94,7 83,6 87,3 90,7 94,8 79,1 88,9

    *) Tilauskanta 8.1.2015
  **) Tilauskanta 4.7.2014
***) Tilauskanta 6.1.2014
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Liiketoimintasegmentit
Me 31.12.2014 31.12.2013

Valimodivisioona

Varat 271,0 245,6*)

Velat 75,4 73,8

Investoinnit sis. rahoitusleasing 12,4 6,6

Poistot ja arvonalenemiset 12,3 9,0

Konepajadivisioona

Varat 67,8 61,9

Velat 39,9 25,9

Investoinnit sis. rahoitusleasing 6,0 6,4

Poistot ja arvonalenemiset 3,5 2,8

Alumiinidivisioona

Varat 51,5 47,6*)

Velat 5,5 8,2

Investoinnit sis. rahoitusleasing 2,8 1,7

Poistot ja arvonalenemiset 2,9 2,5

Muu liiketoiminta

Varat 78,1 83,7

Velat 50,9 44,7

Investoinnit sis. rahoitusleasing 1,5 4,2

Poistot ja arvonalenemiset 4,2 4,1

*)  Aikaisemmin julkaistuja varojen allokaatioita Valimodivisioonan ja Alumiinidivisioonan kohdalla on muutettu. Turkin tytäryhtiön 
osalta arvonlisäverosaatavien ja muiden viranomaiserien sisäisiä allokointiperusteita on muutettu Orhangazin rautavalimon ja 
 Manisan alumiinitulosyksiköiden välillä vuonna 2014. 31.12.2013 varat on päivitetty vastaamaan uusia allokointiperusteita.
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Johdannaissopimusten nimellisarvot

31.12.2014 31.12.2013

Me Nimellisarvo Nimellisarvo

Valuuttajohdannaiset *)

Valuuttatermiinisopimukset 0,1 0,7

Valuutanvaihtosopimukset 54,3 96,2

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 5,0 12,5

1-5 vuoden sisällä erääntyvät - 5,0

Hyödykejohdannaiset

Sähkötermiinisopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 2,4 2,5

1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1,9 2,9

Yhteensä 63,8 119,8

*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi.

Johdannaissopimusten käyvät arvot
31.12.2014 31.12.2013

 
Me

Käypä arvo,
positiivinen

Käypä arvo,
negatiivinen

Käypä arvo,
netto

Käypä arvo,
netto

Valuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinisopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0

Valuutanvaihtosopimukset 0,6 -0,2 0,4 -2,1

Korkojohdannaiset

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

Hyödykejohdannaiset

Sähkötermiinisopimukset 0,0 -0,7 -0,7 -1,1

Yhteensä 0,6 -0,9 -0,3 -3,4
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon määrittely

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

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

TASO 2:
Lähes vastaavan ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu markkinahinta. 
Hinta voi olla kuitenkin johdettu 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 edellyttää merkittävissä määrin harkintaa.

Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q4 / 2014

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3

Valuuttajohdannaiset (OTC) - 0,4 -

Korkojohdannaiset (OTC) - -0,1 -

Hyödykejohdannaiset -0,7 - -

Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,9

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

Tilikaudella ei ole siirretty rahoitusvaroja tai -velkoja tasojen välillä.

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

Me 31.12.2014 31.12.2013

Kiinteistökiinnitykset

Omista velvoitteista 11,2 11,7

Yrityskiinnitykset

Omista velvoitteista 103,4 103,6

Pantit

Omista velvoitteista 541,4 409,7*)

Muut vuokrasopimukset 5,2 5,7

Muut vastuut 1,3 1,4

Yhteensä 662,4 532,1

*)  Omien velvoitteiden puolesta annettujen panttien arvoa on muutettu aikaisemmin julkaistusta. Aikaisemmin julkaistu arvo oli 
404,0 Me 31.12.2013. Yhtiö on muuttanut panttien arvoa käypiin kiinteistöarvoihin perustuvaksi.

Componentalla oli 31.12.2014 taseen ulkopuolisia rahoitusleasing-sitoumuksia, ei vielä alkaneista sopimuksista, yhteensä 1,2 Me 
(2,3 Me). Rahoitusleasing-velka ja investointikohde rekisteröidään taseessa rahoitusleasing-sopimuksen alkaessa ja investointi-
kohdetta vastaanotettaessa.

Euron vaihtokurssit
Päätöskurssi Keskikurssi

Yksi euro on 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

SEK 9,3930 8,8591 9,0985 8,6515

USD 1,2141 1,3791 1,3285 1,3281

GBP 0,7789 0,8337 0,8061 0,8493

TRY (Turkin keskuspankki) 2,8207 2,9365 2,9049 2,5271
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman  
tuotto-% (ROE) 

= 
Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100 
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus  
(vuosineljännesten keskiarvo)

Sijoitetun pääoman  
tuotto-% (ROI)

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

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

 
Tulos/osake, e (EPS)

 
=

Tulos rahoituserien jälkeen - verot  +/- määräysvallattomien omistajien osuus - hybridi lainan siirtyvät 
sekä maksetut korot
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Tulos/osake, e,  
laimennusvaikutuksella

= Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty optioiden oikeuttama osakemäärä, pääomavaikutus mark-
kinakoron 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). Vaihto-
velkakirjalainasta kirjattu korko verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden tulokseen. Vaih-
tovelkakirjalainalla 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, 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

Käyttökate, e = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset +/- osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014

Osakkaan nimi Osakkeet
Osuus  

äänivallasta, %

 1 Lehtonen Heikki 11 528 492 11,85

Oy Högfors-Trading Ab 8 010 704

Cabana Trade S.A. 3 501 988

Lehtonen Heikki 15 800

 2 Etra Capital Oy 11 381 450 11,70

 3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 8 688 771 8,93

 4 Mandatum Life Unit-Linked 7 960 979 8,18

 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 952 281 7,15

 6 Suomen Teollisuussijoitus Oy 6 171 916 6,35

 7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 4 901 288 5,04

 8 Sampo Oyj 4 615 384 4,74

 9 Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto 2 400 000 2,47

10 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 2 323 119 2,39

Hallintarekisteröidyt osakkeet 216 948 0,22

Muut osakkaat 30 128 596 30,97

Yhteensä 97 269 224 100,00

Hallituksen jäsenten omistusosuus on 12,2 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. 

Helsinki 10.2.2015

COMPONENTA OYJ
Hallitus
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