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Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2018: Liikevaihto säilyi
edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto parani hieman
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä
tammi-joulukuussa 2018 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Tilikauden jatkuvia
toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja Främmestadissa,
Ruotsissa. Vaihtoehtoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia
arvostuseriä, myytyihin tai lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on vaikutusta
vertailukelpoisuuteen. Vertailukauden liikevaihto sisältää hallintopalkkioveloituksia vuonna 2017 konkurssiin
hakeutumisen vuoksi konsernista poistuneesta Wirsbo-alakonsernista. Tämän tiedotteen luvut ovat
tilintarkastamattomat.

Tammi - joulukuu 2018 lyhyesti
•
•
•

Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ollen 120,7 Me (122,4 Me). Oikaistu liikevaihto oli katsauskaudella
120,7 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta oli 122,2 Me.
Käyttökate pieneni 87,6 %, ollen 3,7 Me (29,8 Me). Vertailukauden käyttökatetta paransi
saneerausvelkojen leikkaus 30,6 Me:lla. Oikaistu käyttökate kasvoi 6,5 % katsauskaudella ollen 4,9 Me,
kun vertailukelpoinen oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 4,6 Me.
Liiketulos pieneni 95,3 %, ollen 1,2 Me (26,3 Me). Vertailukauden liiketulosta paransi saneerausvelkojen
leikkaus 30,6 Me:lla. Oikaistu liiketulos kasvoi 6,9 % ollen 2,9 Me, kun vertailukelpoinen oikaistu
liiketulos oli edellisvuonna 2,7 Me.

Loka - joulukuu 2018 lyhyesti
•
•

•

Liikevaihto laski 6,7 %, ollen 29,1 Me (31,2 Me). Oikaistu liikevaihto oli katsauskaudella 29,1 Me ja
vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto oli edellisvuonna 31,2 Me.
Käyttökate pieneni 88,6 %, ollen 0,3 Me (2,5 Me). Oikaistu käyttökate pieneni 31,2 %, ollen 0,8 Me, kun
vertailukelpoinen oikaistu käyttökate oli edellisvuonna 1,1 Me. Viimeisellä neljänneksellä kannattavuutta
rasittivat kone- ja laiterikot sekä laatukustannukset noin 0,3 Me. Lisäksi kannattavuuteen vaikutti
ennakoitua alhaisemmat volyymit.
Liiketulos pieneni 210,5 %, ollen -0,7 Me (0,7 Me). Oikaistu liiketulos pieneni 85,1 % ollen 0,1 Me, kun
vertailukelpoinen oikaistu liiketulos oli edellisvuonna 0,8 Me.

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta
“Componentan saneerausohjelmat ovat edenneet suunnitellusti. Jatkoimme kannattavuutta parantavia
toimenpiteitä myös päättyneen tilikauden aikana: supistimme kustannuksia, paransimme tehtaidemme
tuottavuutta ja korotimme hintoja suunnatusti.
Lisäksi arvioimme tilikauden aikana yhtiön asiakkuuksia ja irtisanoimme yhden merkittävän kannattamattoman
asiakassopimuksen. Merkittävänä vaikuttimena sopimuksen irtisanomiseen olivat riittämätön kate, korkea
sitoutunut pääoma ja tuotteiden alhainen jalostusaste. Toimien vaikutukset tulevat näkymään tilikauden 2019
aikana erityisesti Ruotsin yksikkömme liiketoiminnan supistumisena, mutta ne supistavat myös Porin valimon
liiketoimintaa, sillä kyseiset toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Osana
sopeuttamistoimia suunnittelemme toisen Porin kaavauslinjan, ns. Disa-linjan, sulkemista vuoden 2019
loppuun mennessä.
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Koneistus- ja maalausliiketoimintaa harjoittavan Componenta Främmestad AB:n synerginen merkitys
konsernille pieneni myytyämme Turkin valimoliiketoiminnat vuonna 2017. Suurin osa Componenta
Främmestad AB:n liiketoiminnasta on konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa.
Pääasiakkaiden suhtautuminen ehdottamaamme toimintamallin muutokseen ei ole tuottanut toivottua tulosta.
Synergiaetujen vähentyessä harkitsemme kyseisestä liiketoiminnasta luopumista. Irtautuminen Ruotsin
konepajaliiketoiminnan heikosti kannattavista asiakkuuksista vapauttaa pääomia ydinliiketoimintojen käyttöön.
Taloudellisen tilanteemme vakiintumisen myötä olemme alkaneet saada uusia merkittäviä tilauksia Suomen
valimoillemme.
Olemme käyneet keskusteluja keskeisten valimoasiakkaidemme kanssa mahdollisuudesta tarjota heille omaa
valujen koneistusta Suomessa. Näemme tämän merkittävimpänä synergisenä kasvusuuntana Componentalle
jatkossa.”

Osingonjakoehdotus
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 15,2 Me (14,2 Me). Yrityksen saneerauksesta annetun lain 9
luvun 58 §:n mukaan Componenta ei voi saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana
jakaa osinkoa. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan yhtiö ei myöskään voi seuraavan kolmen vuoden aikana
jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa osakkeenomistajille, koska yhtiö on alentanut osakepääomaa tappioiden
kattamiseksi 11.5.2017.

Componentan tulosohjeistus 2019
Irtisanottujen asiakassopimusten päättyminen pienentää konsernin liikevaihtoa vuonna 2019. Jalostusarvo
supistuu suhteessa vähemmän kuin liikevaihto, sillä jäljelle jäävissä ja ydinliiketoiminnoiksi luokitelluissa
asiakkuuksissa Componentan tuotteet tehdään pääsääntöisesti oman konsernin valuista.
Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2019 olevan 70 - 90 Me. Oikaistun
käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2018
jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 120,7 Me ja oikaistu käyttökate 4,9 Me.
Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa
liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta
tulevaan tilinpäätökseen.

Yhteenveto vuoden 2018 keskeisistä tapahtumista
Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yrityssaneerausohjelmat vahvistettiin käräjäoikeuden
päätöksillä 23.8.2017. Saneerausohjelmien mukaisten viiden vuoden pituisten maksuohjelmien toteutus alkaa
toukokuussa 2019. Componenta on toteuttanut vuoden 2018 aikana saneerausohjelmia myymällä sen
liiketoiminnalle tarpeettomia kiinteistöjä Suomessa. Kaikkien tilikaudella tehtyjen kiinteistö- ja osakekauppojen
yhteenlaskettu kassavirta oli 1,7 Me ja tulosvaikutus -0,1 Me.
Componenta on päivittänyt valimoidensa asiakashintoja vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä vastaamaan
kohonneita kustannuksia.
Helsingin käräjäoikeus hyväksyi 14.12.2018 muutoksia Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n
vahvistettuihin saneerausohjelmiin. Käräjäoikeuden hyväksymät maksuohjelmien muutokset koskevat
pääosin ehdollisten ja enimmäismääräisten saneerausvelkojen määrien täsmentymistä sekä vähäisiä
korjauksia saneerausvelkoihin. Muutoksilla on ainoastaan vähäinen vaikutus saneerausohjelman perusteella
suoritettaviin maksuihin, eikä muutoksilla ole vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.
Componenta Främmestad AB suoritti sen heinäkuussa 2018 erääntyneet ulkoiset saneerausvelkansa jo
maaliskuussa 2018.
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Componenta on vuoden 2018 aikana aloittanut toimenpiteet, joilla Componenta Främmestad AB:n
Tier1 -asemaa vähennetään merkittävästi, sillä eräiden asiakkuuksien katteet eivät ole olleet riittäviä.

Avainluvut
2018

2017

IFRS

IFRS

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me

120,7

122,4

-1,4 %

Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me

3,7

29,8

-87,6 %

Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Me

1,2

26,3

-95,3 %

Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, %

1,0

21,5

-95,2 %

Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me

1,2

128,3

-99,0 %

Tulos, jatkuvat toiminnot, Me

1,0

128,8

-99,2 %

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e

0,01

0,70

-99,2 %

Laimennettu osakekohtainen tulos, e

0,01

0,70

-99,2 %

3,5

2,8

22,9 %

Korollinen nettovelka, Me

-3,4

-3,0

-13,3 %

Omavaraisuusaste, %

39,3

34,8

13,1 %

1,8

1,6

12,1 %

Konsernin saneerausvelat, Me

16,0

19,0

-16,1 %

Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot

668

691

-3,3 %

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat
toiminnot

703

680

3,4 %

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me

21,7

23,6

-7,8 %

Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me

Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot, Me

Muutos

Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Componenta julkistaa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja
parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yhtiön johto on arvioinut mitkä vaihtoehtoiset
tunnusluvut kuvaavat parhaiten yhtiön liiketoimintaa ja päätynyt raportoimaan oikaistun liikevaihdon, oikaistun
käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihtoehtoisina tunnuslukuina.
Alla on esitetty vaihtoehtoiset tunnusluvut.
Vertailukelpoinen
oikaistu
Jatkuvat toiminnot, Me*

2018

2017

Muutos

Oikaistu liikevaihto

120,7

122,2

-1,3 %

Oikaistu käyttökate

4,9

4,6

6,5 %

Oikaistu liiketulos

2,9

2,7

6,9 %

*)Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukot osiossa.
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Saneerausohjelmat
Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Främmestad AB maksoi
maaliskuussa 2018 saneerausvelkansa, jotka olisivat erääntyneet heinäkuussa 2018. Componenta Oyj:n ja
Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat alkavat vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2023. Maksuohjelma
konsernissa päättyy 2024. Konsernin ulkoisista saneerausveloista 16,0 Me:sta (19,0 Me) oli lyhytaikaista
velkaa 1,9 Me. Ulkoisiin saneerausvelkoihin sisältyi 0,8 Me korollista velkaa, josta 0,1 Me oli lyhytaikaista.

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu
Me
Componenta Oyj
Componenta Finland Oy
Componenta Främmestad AB
Yhteensä

2019
0,7
0,9
0,4

2020
0,7
0,9
0,4

2021
0,7
0,9
0,4

2022
0,7
0,9
0,4

2023
5,2
1,9
0,4

2024
0,4

Yhteensä
7,8
5,7*
2,5**

1,9

2,1

2,0

2,0

7,5***

0,4

16,0

*) Componenta Finland Oy:n saneerausvelat pyöristyvät lukuun 5,7 Me.
**) Jäljellä oleva Componenta Främmestad AB:n velka Componentan entiselle Turkin yhtiölle maksetaan kuuden vuoden kuluessa.
Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmestad AB:n käyttökatteeseen.
***) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu
ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saatavat tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi
viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Saneerausohjelmien mukaisesti Componentan tulee myydä sen liiketoiminnalle tarpeettomat kiinteistöt.
Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin
markkinahintaan ja niiden yhteenlaskettu kassavaikutus konsernissa oli 0,2 miljoonaa euroa. Componenta
Oyj:n tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi 5.4.2018 Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu
13 -nimisen yhtiön koko osakekannan. Myynti toteutettiin markkinahintaan ja sen kassavirtavaikutus
konsernissa oli 0,4 Me. Componenta Finland Oy myi Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato -nimisen yhtiön
osakkeet 25.6.2018. Myynti toteutettiin markkinahintaan ja sen kassavaikutus oli 0,2 miljoonaa euroa. Yllä
mainittujen kauppojen yhteenlaskettu tulosvaikutus tilikaudella oli 0,2 Me.
Lisäksi Componenta Oyj myi 29.8.2018 omistamiensa Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali -nimisen ja
Kiinteistöosakeyhtiö Ylä- Emali -nimisen yhtiön osakkeet. Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy myivät
29.8.2018 kumpikin osuutensa omistamistaan Karkkilan Koskikiinteistö Oy -nimisen yhtiön osakkeista.
Componenta Finland Oy:n tytäryhtiö Karkkilan Valimokiinteistö Oy myi 31.8.2018 määräalan omistamastaan
kiinteistöstä Karkkilassa mukaan lukien määräalalla sijaitsevat rakennukset. Edellä mainitut myynnit
toteutettiin markkinahintaan ja kauppojen kassavaikutus oli 1,0 Me ja yhteenlaskettu tulosvaikutus oli 0,0 Me.
Saneerausohjelmien mukaan Componenta Oyj:lle ja Componenta Finland Oy:lle syntyy lisäsuoritusvelvollisuus velkojille, mikäli yhtiön toteutunut liiketoiminnan kassavirta jonakin kalenterivuonna, alkaen vuonna 2018
ja päättyen vuonna 2022, ylittää kyseiselle kalenterivuodelle ohjelmataseessa ennustetun liiketoiminnan
kassavirran, mistä vähennetään kertaalleen vuonna 2018 tai sen jälkeen syntynyt liiketoiminnan kassavirran
alitus suhteessa ohjelmataseessa ennustettuun liiketoiminnan kassavirtaan. Oikeus lisäsuoritukseen on
ainoastaan yhtiön etuoikeudettomilla velkojilla. Yhtiöllä on tällöin velvollisuus suorittaa lisäsuorituksena 50 %
siitä määrästä, jolla toteutunut liiketoiminnan kassavirta kyseisenä kalenterivuonna on ylittänyt kyseisen
kalenterivuoden ohjelmataseessa ennustetun liiketoiminnan kassavirran, vähennettynä kertaalleen vuonna
2018 tai sen jälkeen syntyneellä liiketoiminnan kassavirran alituksella suhteessa ohjelmataseessa
ennustettuun liiketoiminnan kassavirtaan. Lisäsuoritusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli toteutunut
liiketoiminnan kassavirta on ylittänyt ohjelmataseen mukaisen ennustetun liiketoiminnan kassavirran enintään
10 %. Vuodelta 2018 lisäsuoritusvelvoitetta ei synny Componenta Oyj:lle eikä Componenta Finland Oy:lle.
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Tilauskanta
Componentan jatkuvien toimintojen tilauskanta vuoden 2018 lopussa oli 21,7 Me (23,6 Me). Tilauskanta
käsittää asiakkaille vahvistetut kahden seuraavan kuukauden tilaukset.

Liikevaihto
Nykyisiä vuoden 2019 jatkuvia toimintoja vastaava liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ollen 120,7 Me (122,4
Me).
Componentan liikevaihto jakautui tilikaudella asiakastoimialoittain seuraavasti: raskaat ajoneuvot 63 % (65 %)
ja muut teollisuuden alat yhteensä 37 % (35 %).

Tulos
Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden oikaistu käyttökate parani edellisvuodesta ja oli 4,9 Me (4,6 Me).
Katsauskauden oikaistua käyttökatetta paransivat erityisesti kiinteiden kustannusten pienentyminen sekä
vertailukautta paremman likviditeettitilanteen mahdollistama tuotannon ja logistiikan tehokkaampi suunnittelu
ja toteuttaminen. Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli 0,2 Me (-0,1 Me). Vertailukauden
kannattavuutta rasitti Suomen energiaveron palautuksen tilapäinen poistuminen saneerausmenettelyn vuoksi.
Suomen energiaveron palautuksen tilapäinen poistuminen päättyi käräjäoikeuden vahvistettua saneerausohjelmat 23.8.2017.
Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden oikaistu vertailukelpoinen liiketulos kasvoi edellisvuodesta ja oli 2,9
Me (2,7 Me). Jatkuvien toimintojen katsauskauden liiketulos, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät,
oli 1,2 Me (26,3 Me). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien toimintojen käyttökatteessa vuonna 2018
olivat yhteensä -1,2 Me ja ne liittyvät pääasiassa saamisten alaskirjauksiin ja myytyjen palveluyhtiöiden
alaskirjauksiin.
Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituserät, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät, olivat -0,0
Me (102,1 Me). Vuoden 2017 nettorahoituserät sisälsivät pääasiassa Suomen ja Ruotsin yhtiöiden
saneerausvelkojen leikkauksia yhteensä 96,6 Me.
Jatkuvien toimintojen tulos rahoituserien jälkeen oli 1,2 Me (128,3 Me). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
vuoden 2017 tilikauden tuloksessa rahoituserien jälkeen olivat yhteensä 125,8 Me. Vuoden 2017 jatkuvien
toimintojen tulokseen sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kokonaisuudessaan 126,1 Me ja
ne muodostuivat pääasiassa Suomen ja Ruotsin yhtiöiden saneerausvelkojen leikkauksista, jotka olivat
yhteensä 130,2 Me.
Jatkuvien toimintojen tilikauden verot olivat -0,2 Me (0,5 Me). Tilikauden verot sisältävät pääasiassa
laskennallisten verovelkojen muutoksia.
Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli 1,0 Me (128,8 Me). Componentalla ei ollut lopetettuja
toimintoja vuonna 2018, jolloin lopetettujen toimintojen tulos oli 0,0 Me (-4,8 Me). Vuonna 2017 lopetettuihin
toimintoihin kuuluivat Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB, jotka asetettiin konkurssiin
17.7.2017.
Konsernin tilikauden tulos oli 1,0 Me (124,1 Me). Tilikauden osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,01 e
(0,70 e) ja jatkuvien toimintojen osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,01 e (0,73 e). Tilikauden
osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksella oli 0,01 e (0,70) ja katsauskauden jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksella oli 0,01 e (0,70).
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Tase, rahoitus ja kassavirta
Tilikauden lopussa konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 5,3 Me (5,5 Me). Yhtiöllä ei ollut sitovia
luottositoumuksia katsauskauden lopussa. Pääasiakkailta tullut ennakkomaksuihin perustuva rahoitus
maksettiin loppuun helmikuun 2018 lopussa.
Tilikauden lopussa Componenta-konsernin velat olivat yhteensä 29,7 Me (34,4 Me), josta ulkoiset
saneerausvelat olivat 16,0 Me (19,0 Me). Siitä Componenta Oyj:n osuus oli 7,8 Me (7,8 Me), Componenta
Finland Oy:n 5,7 Me (5,8 Me) ja Componenta Främmestad AB:n 2,5 Me (5,4 Me). Ulkoisiin saneerausvelkoihin
sisältyy 0,8 Me (1,4 Me) korollista velkaa, josta 0,1 Me (0,6 Me) on lyhytaikaista. Lisäksi muita pitkäaikaisia
velkoja oli 2,6 Me (1,9 Me) ja lyhytaikaisia ostovelkoja, siirtovelkoja ja muita velkoja oli 11,2 Me (15,4 Me).
Nettovelkaantumisaste vuoden 2018 lopussa oli -17,5 % (-16,2 %). Nettovelkaantumisaste sisältää
saneerausveloista vain korolliset velat. Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2018 lopussa 39,3 % (34,8
%). Vuoden 2018 lopussa kaikkien erillisyhtiöiden omat pääomat olivat positiiviset. Konsernin oma pääoma oli
positiivinen 19,2 Me (18,3 Me). Konsernin omaa pääomaan sisältyy Componenta Dökümcülük Ticaret ve
Sanayi A.Ş:lta saatu pääomalaina 27,0 Me. Pääomalainalle ei sopimuksen mukaan makseta korkoa, eikä sille
ole määritetty takaisinmaksuaikaa. Laina on maksettava pois ennen kuin Componenta Främmestad AB voi
maksaa osinkoa.
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta tilikaudella oli 3,5 Me (2,8 Me). Parantunut jatkuvien
toimintojen liiketoiminnan rahavirta johtuu liiketoiminnan paremmasta kannattavuudesta.
Katsauskauden lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli 21,2 Me (20,8 Me) positiivinen ja sijoitetun pääoman tuotto
oli 6,0 % (-) ja oman pääoman tuotto 5,6 % (-), vertailulukuja ei ole tarkoituksenmukaista laskea oman
pääoman oltua negatiivinen vuoden 2017 alussa.

Investoinnit
Componentan tilikauden tuotannollisten investointien määrä oli 1,8 Me (2,8 Me), josta rahoitusleasingien
osuus oli 0,0 Me (0,7 Me). Jatkuvien toimintojen tuotannollisten investointien määrä oli 1,8 Me (1,6 Me) ja
lopetettujen toimintojen tuotannolliset investoinnit olivat 0,0 Me (1,2 Me). Konsernin investointien
nettorahavirta oli -0,2 Me (-2,6 Me), joka sisältää konsernin investointien kassavirran aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran. Jatkuvien toimintojen investointien
rahavirta oli -0,2 Me (-1,4 Me).

Jatkuvat toiminnot
Katsauskaudella jatkuvia toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä
konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Lisäksi jatkuviin toimintoihin kuuluu merkitykseltään vähäisiä
kiinteistöyhtiöitä Suomessa.
Vuoden 2017 aikana Componenta-konserni kävi läpi mittavia muutoksia. Emoyhtiö ja sen operatiiviset
tytäryhtiöt Suomessa ja Ruotsissa saivat lainvoimaiset saneerauspäätökset. Ruotsissa sijaitsevat
Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 17.7.2017. Turkin yhtiön,
Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n, osakkeet myytiin 27.9.2017 toteutuneella yrityskaupalla.

Lopetetut toiminnot
Tilikaudella 2018 Componentalla ei ollut lopetettuja toimintoja.
Vuonna 2017 konserniyhtiöt Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB Ruotsissa asetettiin
konkurssiin 17.7.2017. Tämän jälkeen Componenta-konsernilla ei ole enää takomoliiketoimintaa. Wirsbon
alakonsernin toiminnot luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5 -standardin ”myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti ja Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n
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yhdistely konsernitilinpäätökseen lopetettiin vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä. Vuonna 2017
lopetettujen toimintojen liikevaihto oli 27,2 Me, liiketulos oli 36,4 Me ja tulos oli -4,8 Me. Lopetettujen toimintojen
tulos vuonna 2017 ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä oli 0,1 Me ja laskennallinen liiketulos ilman
vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä oli 0,2 Me.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Componentan jatkuvien toimintojen tutkimus- ja kehitysmenot tilikaudella olivat -0,0 Me (-0,0 Me). Tutkimusja kehittämismenot ovat hyvin pienet, koska Componenta harjoittaa tilauskonepajaliiketoimintaa eikä sillä ole
omia tuotteita.

Osakepääoma ja osakkeet
Componenta Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Osakkeen tilikauden keskikurssi oli 0,18 euroa,
alin kurssi 0,14 euroa ja ylin kurssi 0,26 euroa. Osakkeen kurssi vuoden 2018 lopussa oli 0,15 euroa (0,14
euroa). Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden lopussa 26,6 Me (25,5 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto
tilikaudella 61,6 % (205,5 %) osakekannasta.
Componenta Oyj:n osakepääoma oli tilikauden päättyessä 1,0 Me (1,0 Me). Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu
määrä tilikauden lopussa oli 177 269 224 (177 269 224). Osakkeenomistajien määrä tilikauden päättyessä oli
7 633 (7 685).

Liputusilmoitukset
Componenta ei vastaanottanut vuonna 2018 Arvopaperimarkkinalain mukaisia liputusilmoituksia.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj:n 24.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.1.-31.12.2017 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet
Petteri Walldénin, Olli Isotalon ja Anne Leskelän sekä Asko Nevalan uutena jäsenenä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen
jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan
vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §.ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee enintään 9 320 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,99
prosenttia yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen tapahtuu
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta
poiketen
(suunnattu
anti).
Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska valtuutusta
käytetään yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, kuten hallituksen suunnittelemien optio-oikeuksien ja
sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien
osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen.
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Valtuutus on voimassa 24.5.2022 saakka.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 7 huomioiden uuden tilintarkastuslain (1114/2015)
voimaantulon aiheuttamat muutokset. Uuden tilintarkastuslain mukaisesti tilintarkastajien valvonnasta vastaa
1.1.2016 lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonta. Yhtiöjärjestyksen kohdan 7
ensimmäinen kappale hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen
tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.”

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kaksi uutta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista
kannustinjärjestelmää, optio-ohjelman ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän. Optio-oikeuksilla
kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optiooikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön.
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 7 320 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä
enintään 7 320 500 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.
Optio-oikeuksista 2 430 000 merkitään tunnuksella 2018A, 2 445 250 merkitään tunnuksella 2018B ja
2 445 250 merkitään tunnuksella 2018C. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optiooikeudella 2018A on 1.12.2021–30.11.2023, optio-oikeudella 2018B 1.12.2022–30.11.2024 ja optio-oikeudella
2018C 1.12.2023–30.11.2025. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2018A on 0,17 euroa osakkeelta eli
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12.10—8.11.2018.
Sitouttavan osakepalkkio-järjestelmän vuoden 2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai
toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on
tarkoitettu konsernin avainhenkilöille. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään
1 999 500 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Optiojärjestelmän ja sitouttavan osakepalkkio-järjestelmän yhteenlaskettu laimennusvaikutus on enintään 4,99 %,
jos kaikki järjestelmien perusteella merkittävät ja palkkioina maksettavat osakkeet (mukaan lukien sitouttavan
osakepalkkion rahaosuus) ovat uusia osakkeita.

Hallitus ja johto
Componenta Oyj:n hallitus piti 24.5.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Olli
Isotalon.
Hallitus päätti, että erillistä tarkastusvaliokuntaa ei perusteta ja, että hallitus kokonaisuudessaan vastaa
tehtävistä, jotka Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa on annettu tarkastusvaliokunnalle.
Johtoryhmää täydennettiin nimittämällä Mervi Immonen Componentan lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi 17.5.2018. Componentan johtoryhmän muodostivat 31.12.2018 toimitusjohtaja Harri Suutari,
lakiasiainjohtaja Mervi Immonen, talousjohtaja Marko Karppinen ja operatiivinen johtaja Pasi Mäkinen.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanneja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-,
tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja
tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja
luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita
luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä
suojaavien johdannaisten solmimista varten.
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Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja
harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä
hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden
hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua
enemmän.
Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää
tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia
tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakasmenetykset
kaupallisista syistä.
Toiminnan jatkuvuuden kannalta saneerausmenettelyihin liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuudet ovat
seuraavat:
•

Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista
maksusuorituksista, jotka alkavat toukokuussa 2019. Oleellinen riski saneerausohjelmien
onnistumiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia
lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla
ulkopuolista rahoitusta.

•

Componenta Främmestad AB:n toimintamallin muutoksen tavoitteena on sitoutuneen käyttöpääoman
ja käyttöpääomatarpeen rakenteellinen pienentäminen. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski,
että ennustetut myyntivolyymit ja katetasot eivät toteudu, jos kyseiset asiakkaat siirtävät työt
kilpailijoille.

•

Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta
analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista,
käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista.

Oman pääoman muutokset
Kaupparekisteriin on tehty 12.9.2016 ilmoitus osakepääoman menettämisestä. Merkintä poistetaan
kaupparekisteristä kun emoyhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Emoyhtiön oma pääoma
palautui vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja näin ollen merkintä poistettiin kaupparekisteristä 8.6.2018.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
14.3.2019 Componenta tiedotti, että Componenta Oyj:n Ruotsissa toimiva koneistus- ja maalauspalveluja
tuottava yhtiö Componenta Främmestad AB supistaa liiketoimintaansa ja on käynnistänyt toimia henkilöstön
vähentämiseksi. Ruotsin työvoimaviranomaisille on tehty 28.2.2019 työvoiman vähentämisilmoitus, jossa
varaudutaan yli sadan henkilön irtisanomiseen. Henkilöstön vähennysmäärää ei voida vielä tässä vaiheessa
vahvistaa. Componenta Främmestad AB työllistää noin 200 henkilöä ja noin 35 vuokratyöntekijää.
Componenta Främmestad AB:n liiketoiminnan kannattavuus on ollut kroonisesti heikko eikä sitä ole kyetty
oleellisesti parantamaan. Turkin valimon siirtyminen konsernin ulkopuolelle heikensi olennaisesti Ruotsin
liiketoiminnan strategista merkitystä Componenta-konsernille. Componenta Främmestad AB välittää,
koneistaa ja maalaa pääosin Componenta-konserniin aiemmin kuuluneen ja vuonna 2017 myydyn turkkilaisen
valimoyrityksen tuotteita. Osa valuista toimitetaan Främmestadiin Suomesta, Porin valimosta. Nämä
toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Tämän johdosta sopeuttamistoimia suunnitellaan
myös Porin valimossa. Porin valimo työllistää 205 henkilöä. Componenta on pyrkinyt korjaamaan Ruotsin
liiketoiminnan kannattavuutta asiakassopimuksia uudistamalla. Neuvottelut eivät kuitenkaan ole tuottaneet
tavoiteltua lopputulosta, minkä vuoksi Componenta on joutunut irtisanomaan merkittäviä Componenta
Främmestad AB:n asiakkuuksia kannattamattomina. Lisäksi samassa tiedotteessa Componenta julkisti
poikkeuksellisesti tulosohjeistuksensa vuodelle 2019 jo tässä yhteydessä.
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Varsinainen yhtiökokous
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.5.2019 klo 13.00 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu
julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019
Componenta julkaisee taloudelliset raporttinsa vuoden 2019 aikana seuraavasti:
•
•
•

Tammi-maaliskuun 2019 liiketoimintakatsaus, torstaina 16.5.2019
Tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsaus, perjantaina 2.8.2019
Tammi-syyskuun 2019 liiketoimintakatsaus, perjantaina 15.11.2019

Vuoden 2018 vuosikatsaus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan viimeistään
12.4.2019.

Helsinki 22. maaliskuuta 2019

COMPONENTA OYJ

Hallitus

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat
globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.
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Tilinpäätöstiedotteen taulukot
Laadintaperiaatteet
Componentan konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2018 voimassa olevia IAS- ja
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU:n)
asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä
standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on myös huomioitu
yrityssaneerausmenettelyt, jotka on kuvattu alla kohdassa Yrityssaneerausmenettelyt. Lisäksi yhtiö on ottanut
tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja vuoden 2017 tilinpäätöksessä
kuvatulla tavalla. Käyttöönotetuilla IFRS 9- ja 15-standardeilla ei ollut merkittävää vaikutusta Componentan
tilinpäätökseen. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Sovelletut uudet standardit
IFRS 9, Rahoitusinstrumentit
IFRS 9-standardi, Rahoitusinstrumentit, korvasi IAS 39-standardin, Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen. Uusi standardi määrittää rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua ja arvostamista, niiden
arvonalentumisen määrittämistä sekä suojauslaskennan soveltamisen periaatteita. Componenta otti
standardin käyttöön 1.1.2018 yksinkertaistetun takautuvan lähestymistavan mukaisesti, jolloin IFRS 9standardiin siirtymisen kokonaisvaikutus näytetään avaavan taseen oman pääoman oikaisuna.
Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei ole muuttunut uuden standardin käyttöönoton myötä.
Rahoitusvarojen luokittelu IFRS 9-standardin mukaan:
Luokittelu IAS 39-standardin mukaan

Luokittelu IFRS 9-standardin mukaan

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Lainat ja muut saamiset

Jaksotettuun hankintamenoon

Muut sijoitukset

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti (tai
muun laajan tuloksen erien kautta)

Johdannaiset, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa

Suojaukseen käytettävät johdannaiset (käypään
arvoon muun laajan tuloksen erien kautta)

Käypään arvoon muun laajan tuloksen
erien kautta

Johdannaiset, joihin ei sovelleta
suojauslaskentaa

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

Konsernissa tällä hetkellä olevat muut sijoitukset tai johdannaiset, eli käypään arvoon arvostettavat
rahoitusvarat ja -velat, joihin sovellettaisiin IFRS 9-standardia, ovat merkityksettömiä. Näin ollen standardia
sovelletaan rahoitusvarojen osalta pelkästään myyntisaamisiin ja muihin saamisiin. IFRS 9-standardin
vaikutus Componentalla näkyy arvioitujen epävarmojen saatavien arvonalentumisissa, jotka muodostuvat
odotettujen luottotappioiden mallin soveltamisesta. Componenta käyttää yksinkertaistettua lähestymistapaa
määrittäessään myyntisaamisten luottotappioriskiä. Odotettavissa olevat luottotappiot arvioidaan ja kirjataan
myyntisaamisten ikäanalyysin mukaisesti luokitteluun perustuen. Lisäksi huomioidaan historiatietoa sekä
tuntemusta asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Aikaisemmin realisoituneet luottotappiot ovat olleet alhaisella
tasolla, johtuen Componentan vakavaraisista globaaleista asiakkaista. Uuden odotettavissa olevien
luottotappioiden mallin soveltamisella ei ollut olennaista vaikutusta Componenta konsernille eikä vuoden 2017
vertailulukuja siten ole oikaistu. 31.12.2018 Componenta kirjasi uuden odotettavissa olevien luottotappioiden
mallin mukaisesti tuloksen luottotappioihin ja taseen myyntisaamisiin 0,1 Me.
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IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista
IFRS 15-standardi, Myyntituotot asiakassopimuksista, korvasi IAS 11 – Pitkäaikaishankkeet ja IAS 18 – Tuotot,
standardit sekä niihin liittyvät tulkinnat. Componenta otti standardin käyttöön täysin takautuvasti 1.1.2018.
IFRS 15 – standardi sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen
tuloutukseen.
Myyntituottoja kirjataan siihen määrään, eli siihen transaktiohintaan, josta on sovittu, mahdolliset alennukset
huomioiden. Asiakkaat hyväksyvät transaktiohinnat allekirjoittamalla sopimuksen. Konsernilla ei ole sellaisia
pitkäaikaisia sopimuksia, joissa aika, joka kuluu siitä, kun yhteisö luovuttaa luvatun tavaran asiakkaalle, siihen,
kun asiakas maksaa kyseisestä tavarasta, on yli yhden vuoden pituinen. Tästä johtuen, konsernissa ei
muodostu suoritevelvoitteille merkittäviä transaktiohintojen muutoksia.
Konsernin velvollisuus tarjota hyvitystä virheellisistä tuotteista normaaleiden takuiden puitteissa kirjataan
varauksena IAS 37-standardin mukaisesti.
1.1.2018 käyttöön otetulla IFRS 15-standardin vaikutuksia on arvioitu, ja sen seurauksena on todettu, ettei
standardilla ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin tuloutusperiaatteisiin. IAS18-standardin mukaan
myyntituotto kirjattiin, kun tavaroiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit siirtyivät asiakkaalle, kun taas
uuden IFRS 15-standardin mukaan myyntituotto kirjataan kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Componentalla
tavaroiden omistukseen liittyvät riskit ja määräysvallan siirtymisen ajankohta on identtinen. Tästä johtuen
uudella standardilla ei ole ollut vaikutusta tilikauden, eikä sitä edeltävän tilikauden tuloslaskelmaan, taseeseen
tai rahavirtaan, eikä vuoden 2017 taloudellisia tietoja ole näin ollen oikaistu.
Componenta valmistaa ja myy rautavaluja sekä koneistettuja rautavaluja markkinoille. Componenta kirjaa
myyntituoton, kun (tai sitä mukaa kuin) se on täyttänyt suoritevelvoitteen, luovuttamalla sovitut tavarat
asiakkailleen. Componenta täyttää suoritevelvoitteen yhtenä ajankohtana. Määräysvalta siirtyy asiakkaalle,
kun tavarat on toimitettu asiakkaan haluamaan paikkaan toimitusehtojen mukaisesti. Määräysvallan
siirtymisen jälkeen asiakas voi itse ohjata tavaroiden käyttöä ja saada olennaisen osan tavaran jäljellä olevasta
hyödystä. Käytännössä asiakkaat käyttävät Componentan tuotteita omien tuotteidensa valmistamiseen, jolloin
he kasvattavat omien tuotteidensa arvoa.
Pääosa Componentan asiakkaista ovat suuria vakavaraisia globaaleja yhtiöitä. Odotettavissa olevien
luottotappioiden määrä näiltä asiakkailta on vähäinen. Luottotappiovaraus perustuu historiallisiin sekä
asiakaskohtaisiin selvityksiin.

IFRS 16, Vuokrasopimukset
Componenta ottaa 1.1.2019 käyttöön uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin (voimassa 1.1.2019 tai
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardin käyttöönotossa sovelletaan yksinkertaistettua menetelmää, jolloin
vertailulukuja ei oikaista. Yhtiön arvion mukaan käyttöönotto tulee vaikuttamaan tiettyihin avainlukuihin.
Standardin käyttöönoton johdosta nettovelkojen arvioidaan kasvavan ja käyttökatteen parantuvan. Lisäksi
vaikutuksia odotetaan rahavirtaan. Rahoituksen rahavirran arvioidaan laskevan ja liiketoiminnan rahavirran
arvioidaan nousevan. Componentan taseen ulkopuolisten muiden vuokrasopimusten määrä oli tilikauden
lopussa 0,6 Me.

Saneerausohjelmat
Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n
saneerausmenettelyn aloittamisesta 30.9.2016. Helsingin käräjäoikeus määräsi asianajaja Mika Ilveskeron
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n
saneerausmenettelyjen selvittäjäksi (”selvittäjä”). Tämän lisäksi Helsingin käräjäoikeus asetti kummankin
yhtiön yrityssaneerausta varten velkojatoimikunnat, jotka toimivat saneerausmenettelyssä velkojien yhteisinä
edustajina. Käräjäoikeuden asettamissa velkojatoimikunnissa ovat edustettuina eri velkojaryhmät kuten
vakuusvelkojat, ostovelkojat, toimittajatakauksen saaneet velkojat sekä muiden vakuudettomien velkojen
velkojat. Componenta Oyj:llä ja Componenta Finland Oy:llä on omat erilliset velkojatoimikunnat, johtuen
yhtiöiden eri velkojatahoista.
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Helsingin käräjäoikeus vahvisti Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiön Componenta Finland Oy:n
saneerausohjelmat 23.8.2017. Saneerausohjelman perusteella Componenta Oyj:n etuoikeudettomia
saneerausvelkoja leikattiin noin 94 prosentilla ja viimesijaiset saneerausvelat leikattiin kokonaan.
Componenta Finland Oy:n vakuusvelat maksetaan täysimääräisesti, kun taas muita etuoikeudettomia velkoja
leikattiin 75 prosenttia. Maksuohjelma alkaa molempien yhtiöiden osalta toukokuussa 2019 ja päättyy
marraskuussa 2023.
Componenta Oyj allekirjoitti 4.8.2017 sopimuksen omistamiensa Componenta Turkin osakkeiden, jotka
edustavat 93,6 % osakkeista ja äänistä, myynnistä Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.:lle. Kauppa toteutui
lopullisesti 27.9.2017. Sopimukseen kuuluivat Turkissa sijaitsevat rauta-, konepaja- ja alumiiniliiketoiminnat
kokonaisuudessaan. Kaupalla ei ollut kassavirtavaikutusta. Osakekaupan loppuunsaattamisen yhteydessä
turkkilaiset klubilainapankit vapauttivat Componenta Oyj:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista
vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n määräisestä lainatakauksesta.
Ruotsissa sijaitsevat Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 17.7.2017.
Yhtiöiden olisi tullut vahvistettujen saneerausohjelmien mukaisesti maksaa saneerausvelat, noin 4,9 Me,
heinäkuussa 2017. Ensisijaisena tarkoituksena oli saneerausvelkojen maksun lykkäämisestä sopiminen
velkojien kanssa ja uudelleenrahoituksen järjestäminen tammikuuhun 2018 mennessä. Ulkopuolisen
rahoituksen järjestyminen ja saneerausvelkojen maksujen lykkääminen tammikuuhun 2018 asti kävi
epätodennäköiseksi heinäkuussa 2017 velkojien riittämättömän tuen johdosta.
Componenta Främmestad AB:n saneerausohjelma vahvistettiin Skaraborgin käräjäoikeuden päätöksellä
3.7.2017. Yhtiön oli määrä, paikallisen tuomioistuinpäätöksen mukaisesti, maksaa 12 kuukauden kuluessa
päätöksestä lukien noin 2,3 Me konsernin ulkoisia saneerausvelkoja ja 0,6 Me palkkatakaus Ruotsin valtiolle.
Saneerausohjelman vahvistamisen edellytyksenä oli riittävä velkojien tuki, joka saavutettiin, kun Componenta
Främmestad AB ja Componentan Turkin yhtiö allekirjoittivat toukokuussa 2017 erillisen sopimuksen 10 Me:n
suuruisen saneerausvelkasaamisen hoitamisesta. Sopimuksen mukaan Componenta Främmestad AB:n
velkaa Componentan entiselle Turkin yhtiölle leikataan 75 % ja jäljelle jäänyt 2,5 Me maksetaan pois muiden
saneerausvelkojen maksamisen jälkeen kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta
Främmestadin käyttökatteeseen. Componenta Främmestad AB:lla on 27,0 Me suuruinen oman pääoman
ehtoisena käsiteltävä pääomalaina myydylle Turkin yhtiölle. Laina on koroton ja sille ei ole lyhennysaikataulua.
Laina tulee maksaa pois ennen mahdollista osingonjakoa kyseisessä tytäryhtiössä.
Vuonna 2018 konsernissa on keskitytty saneerausohjelmien toteuttamiseen. Componenta Främmestad AB
maksoi maaliskuussa 2018 saneerausvelkansa, 2,3 Me ulkoisia saneerausvelkoja ja 0,6 Me palkkatakauksia
Ruotsin valtiolle, jotka olisivat erääntyneet heinäkuussa 2018. Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja
kaksi määräalaa 23.2.2018 markkinahintaan. Componenta Oyj:n tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi
markkinahintaan 5.4.2018 Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu 13 -nimisen yhtiön koko
osakekannan. Componenta Finland Oy myi markkinahintaan Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato nimisen yhtiön osakkeet 25.6.2018. Lisäksi Componenta Oyj myi 29.8.2018 omistamiensa
Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali -nimisen ja Kiinteistöosakeyhtiö Ylä- Emali -nimisen yhtiön osakkeet.
Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy myivät 29.8.2018 kumpikin osuutensa omistamistaan Karkkilan
Koskikiinteistö Oy -nimisen yhtiön osakkeista. Componenta Finland Oy:n tytäryhtiö Karkkilan Valimokiinteistö
Oy myi markkinahintaan 31.8.2018 määräalan omistamastaan kiinteistöstä Karkkilassa mukaan lukien
määräalalla sijaitsevat rakennukset.

Konsolidointiperusta
Saneerauspäätöksen vahvistuksen myötä Componentalle määrättiin saneerausohjelman valvoja, jonka on
saneerausohjelman mukaisesti annettava velkojille selonteko vuosittain saneerausohjelman toteuttamisesta
sekä saneerausohjelman päätyttyä loppuselonteko ohjelman toteutumisesta. Saneerausohjelma voidaan
tuomioistuimen päätöksellä määrätä valvojan tai velkojan vaatimuksesta raukeamaan. IFRS 10:n mukaisista
määräysvaltaan liittyvistä rajoitteista huolimatta Yhtiö katsoo, että Componenta Finland Oy:n ja Componenta
Främmestad AB:n sisällyttäminen Componentan konsernitilinpäätökseen on perusteltua ja antaa oikean
kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
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Johto pitää konsernitilinpäätöksen laatimista perusteltuna, koska yhtiön ja sen konsernitilinpäätökseen
yhdisteltyjen tytäryhtiöiden toiminnot liittyvät läheisesti toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Näin ollen
Componentan
taloudellinen
informaatio
31.12.2018
päättyneeltä
tilikaudelta
esitetään
konsernitilinpäätöksenä, joka kattaa yhtiön ja yrityssaneerauksen alla olevat tytäryhtiöt sekä muiden
emoyrityksen määräysvallassa olevien yritysten taloudellisen informaation.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta
Tilinpäätös tilikaudelta 2018 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen, jolloin oletetaan, että Componenta
pystyy ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa realisoimaan varansa ja suorittamaan velkansa osana
tavanomaista liiketoimintaa saneerausohjelmien puitteissa. Componentan johto on toiminnan jatkuvuuden
periaatetta arvioidessaan huomioinut eri vahvistettuihin saneerausohjelmiin liittyvät epävarmuustekijät ja
riskit, yhtiön käytettävissä olevat rahoituslähteet sekä eri saneerausohjelmien alla olevien yhtiöiden
liiketoiminnan kassavirtaennusteet seuraavan 12 kuukauden aikana. Saneerausohjelmista johtuvien
rajoitteiden vuoksi Componenta arvioi, että sillä on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten se
pystyy siirtämään konserniyhtiöiden välillä likvidejä varoja (kuten tytäryhtiöiden mahdollisuus jakaa varojaan
osinkojen, konserniavustusten muodossa tai varojen lainaus konserniyhtiöiden välillä) ja minkälaista uutta
rahoitusta se voi hankkia. Johto on toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan analysoinut hyväksyttyjen
saneerausohjelmien vaikutusta konsernin, saneerausohjelmissa olevien yhtiöiden sekä emoyhtiön
taloudelliseen asemaan sekä kassavirtoihin.
Konsernin maksuvalmiustilanteeseen ja yhtiön tuloskehitykseen sekä saneerausohjelmien ja
rahoitustransaktioiden onnistumiseen liittyy IFRS-standardien mukaista merkittävää epävarmuutta, minkä
yhtiön johto on huomioinut tehdessään arvioita toiminnan jatkuvuudesta. On mahdollista, että
saneerausohjelmien toteutukset epäonnistuvat ja yhtiöt ajautuvat konkurssiin. Saneerausohjelmien
toteuttaminen voi epäonnistua esimerkiksi siitä syystä, että saneerauksessa olevat yhtiöt eivät kykene
suoriutumaan tuomioistuinten vahvistamista saneerausohjelmissa vahvistetuista saneerausvelkojen
takaisinmaksuista ja velkojat eivät suostuisi tässä tilanteessa uudelleen neuvottelemaan sellaisesta velkojen
maksujärjestelyistä, joista yhtiöt kykenisivät selviytymään.
Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävät yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epävarmuudet ovat
seuraavat:
•

Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien
mukaisista maksusuorituksista, jotka alkavat toukokuussa 2019. Oleellinen riski saneerausohjelmien
onnistumiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia
lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla
ulkopuolista rahoitusta.

•

Componenta Främmestad AB:n toimintamallin muutoksen tavoitteena on sitoutuneen
käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen rakenteellinen pienentäminen. Toimintamallin
muuttamiseen sisältyy riski, että ennustetut myyntivolyymit ja katetasot eivät toteudu, jos kyseiset
asiakkaat siirtävät työt kilpailijoille.
Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta
analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista,
käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista.

•

Johto on yhtiöiden kassavirtaennusteita tehdessään tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeistä ja
liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista ja käyttöpääomatarpeista. Näihin arvioihin liittyy IFRSstandardien mukaisesti merkittävää epävarmuutta, sillä ei ole varmuutta, että ennustetut myynnin volyymit,
myyntihinnat ja käyttökatetasot tullaan saavuttamaan tai investoinnit pystytään toteuttamaan arvioidulla
tavalla.

Lopetetut toiminnot
Vuonna 2018 Componentalla ei ollut lopetettuja toimintoja.
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Ruotsissa sijaitsevat Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 17.7.2017.
Yhtiöiden olisi tullut vahvistettujen saneerausohjelmien mukaisesti maksaa saneerausvelat, noin 4,9 Me,
heinäkuussa 2017. Ensisijaisena tarkoituksena oli saneerausvelkojen maksun lykkäämisestä sopiminen
velkojien kanssa ja uudelleenrahoituksen järjestäminen tammikuuhun 2018 mennessä. Ulkopuolisen
rahoituksen järjestyminen ja saneerausvelkojen maksujen lykkääminen tammikuuhun 2018 asti kävi
epätodennäköiseksi heinäkuussa 2017 velkojien riittämättömän tuen johdosta. Componenta neuvotteli
samaan aikaan potentiaalisten takomoliiketoiminnan ostajaehdokkaiden kanssa, mutta nämä neuvottelut
päättyivät tuloksettomina.
Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n taseiden konsolidointi on lopetettu heinäkuussa 2017
ja tulosvaikutus esitetään IFRS 5 mukaisesti lopetettuina toimintoina. Yhtiön näkemyksen mukaan yhtiö
menetti määräysvallan Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n toimintaan yhtiöiden
hakeutuessa konkurssiin. Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n konkurssien myötä
konsernissa ei ole enää takomoliiketoimintaa.

Segmentti-informaatio
Componenta tarjoaa asiakkailleen koko toimitusketjun kattavat palvelut, suunnittelun, valamisen,
koneistuksen, pintakäsittelyt ja logistiset palvelut, joiden avulla luodaan asiakkaille lisäarvoa tuovia
kokonaisratkaisuja. Componentan pääasialliset myytävät tuotteet ovat koneistamattomia, koneistettuja ja
maalattuja rautavalukomponentteja. Componenta palvelee valittuja teollisuudenaloja, joilla on keskinäisiä
synergioita ja joilla toimivien yritysten kanssa Componentalla on vahvat ja pitkäaikaiset suhteet.
Maantieteellinen toiminta-alue on Eurooppa, mutta yhteistyötä tehdään myös globaalisti toimivien asiakkaiden
kanssa. Konsernin näkökulmasta merkityksettömiä myyntituottoja saadaan toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen
vuokrauksesta.
Componentan ylin päätöksentekijä on yhtiön toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä ja muu johto avustaa ja
tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään.
Componentan liiketoiminta- ja organisaatiomallin sekä toiminnan luonteen vuoksi Componentan liiketoiminta
esitetään yhtenä kokonaisuutena.

Johdon harkintaa edellyttämät laatimisperiaatteet
Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto joutuu
tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia. Seuraavassa mainitaan ne arviot ja oletukset, joihin
liittyy merkittävä riski varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen olennaisista muutoksista seuraavan tilikauden
aikana.
Componentan tilinpäätöstä laadittaessa, johto on käyttänyt merkittävää harkintaa arvioidessaan toiminnan
jatkuvuutta. Toiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä on kuvattu yllä tarkemmin kohdassa oletus
toiminnan jatkuvuudesta. Johto on tehnyt merkittäviä arvioita ja oletuksia määrittäessään tilinpäätöksen
omaisuuserien kuten sijoituskiinteistöjen, aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden
arvostusta, laskennallisten verosaamisten realisoitavuutta ja vastuusitoumuksia.

Lähipiiritapahtumat
Lähipiiriin kuuluville henkilöille myönnetyt lainat vuoden 2018 lopussa olivat yhteensä 0,0 Me (0,0 Me).

Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Componenta noudattaa Euroopan arvopaperiviranomaisen (European Securities and Market Authority,
ESMA) antamaa ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä
yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiö
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julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan
taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä.
Yhtiön julkaisemat vaihtoehtoiset tunnusluvut sisältävät yhtiön liiketoiminnan tulosta ja kannattavuutta
kuvaavia tunnuslukuja, joista on oikaistu yhtiön varsinaiseen perusliiketoimintaan liittymättömiä
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Tyypillisiä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat luovutusvoitot ja tappiot, tuotantolaitoksen sulkemiseen liittyvät tehottomuus- ja sopeuttamiskulut sekä ylimääräiset
alaskirjaukset ja mahdolliset alaskirjausten peruutukset, onnettomuuksiin ja luonnonkatastrofeihin liittyvät
kulut sekä uudelleenjärjestelyyn, ympäristöön ja vahingonkorvauksiin liittyvät varaukset. Lopetettujen
toimintojen alla esitetyt dekonsolidoinnista johtuvat erät on luokiteltu vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi.
Saneerausmenettelyihin liittyen yhtiön velkoja on leikattu ja velkojen leikkausten perusteella yhtiön
tuloslaskelmaan on syntynyt akordinomaisia tuottoja. Kyseiset tuotot on luokiteltu vertailukelpoisuuteen
vaikuttaviksi eriksi. Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä vertailukelpoisuuteen
vaikuttavien erien luokittelussa.
Componenta julkaisee vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistut tunnusluvut ”Oikaistu liikevaihto,
”Oikaistu käyttökate” ja ”Oikaistu liikevoitto”. Lisäksi Componenta esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna
käyttökatteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistut tunnusluvut samoin kuin vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät ovat tilintarkastamattomia.

Operatiiviset valuuttakurssierät
Emoyhtiön ja euroalueella sijaitsevien tytäryritysten ulkomaanrahamääräiset saatavat ja velat on muunnettu
euroiksi tilinpäätöspäivän valuuttakurssin mukaan. Euroalueen ulkopuolisten konserniyritysten
ulkomaanrahamääräiset saatavat ja velat on muunnettu asianomaisen konserniyhtiön toimintavaluuttaan
tilinpäätöspäivän valuuttakurssiin.
Ostovelkojen ja myyntisaamisten valuuttakurssierot sekä niihin liittyvät suojauserät esitetään liiketoiminnan
muiden tuottojen ryhmässä. Lainojen, talletuksien ja rahavarojen kurssierot sekä näihin liittyvien
suojausinstrumenttien tulos esitetään rahoitustuotoissa ja -kuluissa.
Operatiivisia valuuttakurssieroja syntyy esimerkiksi valuuttamääräisistä ostoveloista ja myyntisaamisista sekä
muista valuuttamääräisistä operatiivisista saamisista ja veloista. Sellaisten johdannaisten tulosvaikutukset,
joilla suojataan operatiivisia valuuttapositioita, sisällytettiin myös määritelmällisesti operatiivisiin
valuuttakurssieriin.
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Konsernin tuloslaskelma

Me
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Käyttökate
% liikevaihdosta
Poistot ja arvonalenemiset
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Liiketulos
% liikevaihdosta
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos rahoituserien jälkeen
% liikevaihdosta
Verot
Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

1.7.-31.12.2018

1.7.-31.12.2017

120,7
2,4
-119,4
3,7
3,1
-2,5
0,0
1,2
1,0
-0,0
1,2
1,0
-0,2
1,0

122,4
31,5
-124,1
29,8
24,4
-3,5
0,0
26,3
21,5
102,1
128,3
104,8
0,5
128,8

54,6
1,2
-54,8
1,0
1,8
-1,4
0,0
-0,5
-0,8
0,1
-0,4
-0,7
-0,0
-0,4

57,1
31,3
-56,6
31,7
55,6
-2,4
0,0
29,4
51,4
102,3
131,7
230,7
0,3
132,0

Lopetetut toiminnot:
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos
Tilikauden tulos

0,0
1,0

-4,8
124,1

0,0
-0,4

-1,1
130,9

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Yhteensä

1,0
0,0
1,0

124,1
0,0
124,1

-0,4
0,0
-0,4

130,9
0,0
130,9

0,01
0,01
0,01

0,70
0,73
-0,03
0,70

0,00
0,00
0,00

0,74
0,75
-0,01
0,74

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos
- Laimentamaton, e, yhteensä
- Jatkuvat toiminnot, e
- Lopetetut toiminnot, e
- Laimennusvaikutuksella oikaistu, e
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Konsernin laaja tuloslaskelma

Me
Tilikauden tulos
Jatkuvat toiminnot:
Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Rakennusten ja maa-alueiden
uudelleenarvostus
Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi
siirrettävät
Muuntoeron muutos
Rahavirran suojaukset
Muut erät
Tulosvaikutteiset yhteensä
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Jatkuvien toimintojen muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen
Lopetetut toiminnot:
Muuntoeron muutos
Lopetettujen toimintojen muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

1.1.-31.12.2018
1,0

1.1.-31.12.2017
124,1

1.7.-31.12.2018
-0,4

1.7.-31.12.2017
130,9

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1
0,0
0,0
-0,1

-0,9
0,1
-0,2
-1,0

0,9
0,0
0,0
0,9

-0,3
0,1
-0,2
-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-1,0

0,9

-0,4

-

-0,6

-

-0,8

-

-0,6

-

-0,8

0,9

122,5

0,5

129,7

0,9
0,0
0,9

122,5
0,0
122,5

0,5
0,0
0,5

129,7
0,0
129,7
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Konsernin tase

Me
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Sijoituskiinteistöt
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Saamiset
Muut rahoitusvarat ja osakeomistukset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Verosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät
Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Velat
Pitkäaikaiset
Korolliset pääomalainat
Korolliset velat
Korottomat velat ja pääomalainat
Varaukset
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset
Korolliset velat
Korottomat velat
Tuloverovelat
Varaukset
Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

31.12.2018

31.12.2017

0,4
0,0
20,4
0,3
0,0
21,1

0,2
0,5
21,0
0,4
0,0
23,7

14,3
8,2
0,0
5,3
27,8

14,3
9,3
0,0
5,5
29,1

0,0

1,5

48,9

52,8

1,0
18,2
19,2
0,0
19,2

1,0
17,3
18,3
0,0
18,3

1,5
13,7
0,0
1,4

0,0
1,4
15,3
0,0
1,3

0,5
12,6
0,0
29,7

1,1
15,3
0,1
34,4

48,9

52,8
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Konsernin rahavirtalaskelma
1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

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

128,3
3,5
-102,1
-29,5
2,7
2,9
0,0
0,0
2,8
1,3
4,1

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, jatkuvat toiminnot
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti, jatkuvat toiminnot
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat, jatkuvat toiminnot
Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut, jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen investointien rahavirta
Lopetettujen toimintojen investointien rahavirta
Investointien nettorahavirta

-1,8
1,7
0,0
-0,2
0,0
-0,2

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

Rahoituksen rahavirta
Vaihtovelkakirjalainan liikkeellelasku, jatkuvat toiminnot
Rahoitusleasingvelkojen maksut, jatkuvat toiminnot
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-), jatkuvat toiminnot
Pitkäaikaisten lainojen nostot, jatkuvat toiminnot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset, jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen rahoituksen rahavirta
Lopetettujen toimintojen rahoituksen rahavirta
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)

0,0
-0,4
-3,1
-3,5
0,0
-3,5
-0,2

0,0
0,1
0,0
0,0
-0,1
0,0
-0,5
-0,4
1,1

5,5
0,0
5,3

4,4
0,0
5,5

Me
Liiketoiminnan rahavirta
Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos rahoituserien jälkeen
Poistot ja arvonalenemiset, jatkuvat toiminnot
Rahoituksen tuotot ja kulut, jatkuvat toiminnot
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut, jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutokset, jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot, jatkuvat toiminnot
Maksetut verot, jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta
Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta
Liiketoiminnan nettorahavirta

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Oma pääoma 1.1.2018

Osakepääoma
1,0

Sijoitetun
vapaan Rakennusten ja
Määräysoman
maa-alueiden
vallattomien
Oma
Ylikurssi- pääoman
uudelleenMuut
Rahavirran Muunto- Kertyneet
omistajien
pääoma
rahasto
rahastot arvostusrahasto rahastot suojaukset
erot
voittovarat Yhteensä
osuus
yhteensä
0,0

0,4

0,0

29,5

0,0

-0,9

Tilikauden tulos
Muuntoerot

-0,1

Rahavirran suojaukset
Muutokset rakennusten ja
maa-alueiden
uudelleenarvostusrahastossa

-11,7

18,3

0,0

18,3

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

-0,2

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos

0,0
0,0

0,0

0,0

-0,1

Optio- ja osakepalkitseminen
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä

Oma pääoma 31.12.2018

Me
Oma pääoma 1.1.2017

1,0

0,0

0,4

0,0

29,5

0,0

-1,0

21,9

15,0

191,1

0,0

5,6

-0,1

Muuntoerot
Vakuutusmatemaattiset voitot
ja tappiot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,7

19,2

0,6

0,0

0,0

0,0

19,2

-363,3

-129,7

0,0

-129,7

124,1

124,1

0,0

124,1

-0,9

Rahavirran suojaukset

0,1

Muutokset rakennusten ja
maa-alueiden
uudelleenarvostusrahastossa

0,0

Muut laajan tuloksen erät
Lopetettujen toimintojen
laajan tuloksen erät

Uudelleenluokittelut

0,9

Sijoitetun
vapaan Rakennusten ja
Määräysoman
maa-alueiden
vallattomien
Oma
Osake- Ylikurssi- pääoman
uudelleenMuut
Rahavirran Muunto- Kertyneet
omistajien
pääoma
pääoma rahasto
rahastot arvostusrahasto rahastot suojaukset
erot
voittovarat Yhteensä
osuus
yhteensä

Tilikauden tulos

Tilikauden laaja tulos
Vaihdettavan
joukkovelkakirjalainan
konversio osakkeiksi

0,0

0,0

0,0

-0,2
0,0
0,0

0,0

0,0

-0,6
0,0

-0,2

0,1

-1,5

124,1

0,6
-20,9

-15,0

-0,9

-0,9

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

-0,2

-0,2

-0,6

-0,6

122,4

0,0

0,6

-191,2

-0,8

227,9

122,4

0,6

0,0

0,0

Pääomalaina

27,0

27,0

27,0

Hybridilainan velkaleikkaus

-2,0

-2,0

-2,0

0,0

0,0

Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä

Oma pääoma 31.12.2017

1,0

0,0

0,4

0,0

29,5

0,0

-0,9

-11,7

18,3

0,0

18,3
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Liikevaihto
IFRS 15-standardin mukaan liikevaihdosta tulee esittää jakauma, joka heijastaa taloudellisten tekijöiden
vaikutusta liikevaihdon luonteeseen, ajoitukseen tai siihen liittyviin epävarmuuksiin. Kaikki Componentan
tuotot tapahtuvat yhtenä ajankohtana asiakkaalle luovutettavista tavaroista. Konsernin myyntituotot jakautuvat
maittain alla olevan taulukon mukaisesti. Componentan liikevaihdosta 63 % (65 %) tulee raskaat ajoneuvot asiakastoimialasta. Tässä ryhmässä Componentalla on muutamia asiakkaita, jotka ovat isoja globaaleja hyvin
vakavaraisia yhtiöitä. Näin ollen Componenta katsoo, että näistä myynneistä koostuvaan liikevaihtoon
kohdistuu hyvin matala riski ja vähäisiä epävarmuustekijöitä. Loput 37 % (35 %) Componentan liikevaihdosta
tulee muilta teollisuuden aloilta, kuten rakennus- ja kaivosteollisuudesta, koneenrakennuksesta ja
maatalouskoneista. Tämä ryhmä koostuu heterogeenisesta joukosta asiakkaita, joista osa toimii globaalisti.
Tästä johtuen Componenta katsoo, että tämän ryhmän pienimpiin asiakkaisiin liittyy korkeampi riski ja lisäksi
epävarmuustekijät kasvavat mitä pienemmistä yhtiöistä on kyse.
Liikevaihto-kappale ja selostus merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä katsotaan kuvaavan
taloudellisten tekijöiden vaikutusta riittävästi.
Componentalla on kaksi merkittävää asiakasta, joiden osuus liikevaihdosta ylittää 10 %. Ensimmäisen
asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 41,6 % (42,2 %) ja toisen on 15,6 % (16,9 %).

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto toimialoittain

%

1-12/2017*)

1-12/2018

Raskaat ajoneuvot

65

63

Muut

35

37

100

100

1-12/2017*)

1-12/2018

Ruotsi

44,1

46,3

Suomi

25,5

26,8

Benelux-maat

24,6

19,0

Yhteensä

Jatkuvien toimintojen liikevaihto markkina-alueittain

Me

Saksa
Muu Eurooppa
Muut maat

7,3

7,0

16,6

15,9

4,4

5,7

Jatkuvat toiminnot

122,4

120,7

Lopetetut toiminnot

27,2

-

Sisäiset erät/eliminoinnit
Yhteensä
*) Lopetetut toiminnot sisältävät Wirsbo-alakonsernin liikevaihdon.

-0,2

-

149,5

120,7
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Jatkuvien toimintojen neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me

Q1/17*)

Q2/17*)

Q3/17

Q4/17

Q1/18

Q2/18

Q3/18

Q4/18

Ruotsi

12,0

11,6

9,3

11,1

12,4

11,8

9,8

12,3

Suomi

6,2

7,1

5,8

6,3

7,2

7,4

6,5

5,8

Benelux-maat

6,0

6,7

5,0

7,0

6,2

5,4

3,1

4,3

Saksa

2,4

1,9

1,5

1,4

1,6

1,7

1,7

1,9

Muu Eurooppa

4,7

4,7

3,0

4,1

4,2

5,2

3,1

3,4

Muut maat

0,9

1,0

1,3

1,2

1,7

1,3

1,3

1,3

Jatkuvat toiminnot

32,3

33,1

25,9

31,2

33,3

32,8

25,6

29,1

Lopetetut toiminnot

14,1

13,3

-0,1

-

-

-

-

-

Sisäiset erät/eliminoinnit

-0,1

-0,1

-

-

-

-

-

-

Yhteensä

46,3

46,3

25,8

31,2

33,3

32,8

25,6

29,1

*) Lopetetut toiminnot sisältävät Wirsbo-alakonsernin liikevaihdon.

Konsernin kehitys
Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys

Me
Liikevaihto
Liiketulos
Nettorahoituskulut
Tulos rahoituserien jälkeen

1-12/2017
122,4
26,3
102,1
128,3

1-12/2018
120,7
1,2
0,0
1,2

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Me

1-12/2017

1-12/2018

122,4

120,7

2,9

2,9

-0,4

0,0

2,5

2,9

Liikevaihto
Liiketulos
Nettorahoituskulut
Tulos rahoituserien jälkeen

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain

Me

Q1/17

Q2/17

Q3/17

Q4/17

Q1/18

Q2/18

Q3/18

Q4/18

Liikevaihto

32,3

33,1

25,9

31,2

33,3

32,8

25,6

29,1

Liiketulos

-0,3

-2,8

28,7

0,7

0,9

0,8

0,3

-0,7

0,0

-0,2

101,6

0,7

-0,1

0,0

0,0

0,1

-0,3

-3,1

130,2

1,4

0,9

0,7

0,3

-0,6

Nettorahoituskulut
Tulos rahoituserien jälkeen
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Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä

Me

Q1/17

Q2/17

Q3/17

Q4/17

Q1/18

Q2/18

Q3/18

Q4/18

Liikevaihto

32,3

33,1

25,9

31,2

33,3

32,8

25,6

29,1

Liiketulos

0,6

1,1

0,3

0,8

1,0

1,3

0,4

0,1

Nettorahoituskulut

0,0

-0,2

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,1

Tulos rahoituserien jälkeen

0,6

0,9

0,3

0,8

0,9

1,4

0,4

0,3

Q1/17

Q2/17

Q3/17

Q4/17

Q1/18

Q2/18

Q3/18

Q4/18

22,4

15,9

25,1

23,6

23,6

16,2

23,2

21,7

Tilauskanta tilikauden lopussa

Me
Jatkuvat toiminnot yhteensä

Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin
Me
Käyttökate, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Käyttökate, mukaan lukien vertailukelposuuteen vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot

1-12/2018
4,9
4,9
-1,2
3,7

10-12/2018
0,8
0,8
-0,5
0,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät saneerausvelkojen alaskirjauksia 0,2 Me ja uudelleenjärjestelykustannuksia -0,4 Me. Saamisten alaskirjaukset ja uudelleenarvostamiset yhteensä -1,3 Me sisältää muun muassa -0,7
Me saamisten alaskirjauksia Componenta Främmestad AB:ssa ja -0,5 Me palveluyhtiöiden alaskirjauksia. Lisäksi
vertailukelpoiset erät sisältävät 0,3 Me myyntivoittoja ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Me
Liiketulos, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liiketulos, mukaan lukien vertailukelposuuteen vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot

1-12/2018
2,9
2,9
-1,6
1,2

10-12/2018
0,1
0,1
-0,8
-0,7

Liiketulokseen vaikuttavat erät ovat samat kuin käyttökatteeseen vaikuttavat sekä Componenta Finland Oy:ssä tehty
koneiden ja kaluston alaskirjaus -0,4 Me.

Vertailukelpoisen oikaistun liikevaihdon täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me
Liikevaihto, IFRS
Oikaistu liikevaihto
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017*
Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto

1-12/2017
122,4

10-12/2017
31,2

122,4

31,2

-0,2

0,0

122,2

31,2
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Vertailukelpoisen oikaistun käyttökatteen täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me
Käyttökate, IFRS
Saneerausvelkojen leikkaukset
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskirjauksia
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä saneerauskulut
Muut erät
Oikaistu käyttökate
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017*
Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate

Vertailukelpoisen oikaistun liiketuloksen täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me

1-12/2017
29,8

10-12/2017
2,5

-30,6

-0,8

4,6

1,2

1,4

0,0

-0,4

-1,8

4,8

1,1

-0,2

0,0

4,6

1,1

1-12/2017

10-12/2017

26,3

0,7

-30,6

-0,8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä saamisten alaskirjauksia

4,6

1,2

Uudelleenjärjestelykustannukset sekä saneerauskulut

1,4

0,0

Muut erät

1,2

-0,3

Oikaistu liiketulos

2,9

0,8

-0,2

0,0

2,7

0,8

Liiketulos, IFRS
Saneerausvelkojen leikkaukset

Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsbo-alakonsernista vuonna 2017*
Vertailukelpoinen oikaistu liiketulos

*) Wirsbo-alakonserni käsittää Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n, jotka asetettiin konkurssiin 17.7.2017.

Myydyt liiketoimet
Saneerausohjelmien mukaisesti Componentan tulee myydä sen liiketoiminnalle tarpeettomat kiinteistöt.
Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin
markkinahintaan ja niiden yhteenlaskettu kassavaikutus konsernissa oli 0,2 miljoonaa euroa. Componenta
Oyj:n tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi 5.4.2018 Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu 13 nimisen yhtiön koko osakekannan. Myynti toteutettiin markkinahintaan ja sen kassavirtavaikutus konsernissa
oli 0,4 Me. Componenta Finland Oy myi Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato -nimisen yhtiön osakkeet
25.6.2018. Myynti toteutettiin markkinahintaan ja kaupan kassavaikutus oli 0,2 miljoonaa euroa.
Lisäksi Componenta Oyj myi 29.8.2018 omistamiensa Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali -nimisen ja
Kiinteistöosakeyhtiö Ylä- Emali -nimisen yhtiön osakkeet. Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy myivät
29.8.2018 kumpikin osuutensa omistamistaan Karkkilan Koskikiinteistö Oy -nimisen yhtiön osakkeista.
Componenta Finland Oy:n tytäryhtiö Karkkilan Valimokiinteistö Oy myi 31.8.2018 määräalan omistamastaan
kiinteistöstä Karkkilassa mukaan lukien määräalalla sijaitsevat rakennukset. Kiinteistömyynnit toteutettiin
markkinahintaan. Kaikkien kauppojen kassavaikutus konsernissa oli 1,7 Me ja konsernissa yhteenlaskettu
tulosvaikutus oli vain -0,1 Me, johtuen aikaisempina vuosina tehdyistä alaskirjauksista. Alla esitetty kauppojen
kassa- ja tulosvaikutukset myyvän yhtiön näkökulmasta.
Kiinteistö ja kaksi määräalaa Pietarsaaressa
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo
Netto-omaisuuden kauppahinta
Myyntivoitto

0,1
0,2
0,1

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,2
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Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu 13
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo
Netto-omaisuuden kauppahinta
Myyntivoitto

0,4
0,4
0,0

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,4

Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo
Netto-omaisuuden kauppahinta
Myyntivoitto

0,0
0,2
0,2

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,2

Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo
Netto-omaisuuden kauppahinta
Myyntitappio
Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,3
0,1
-0,2
0,1

Kiinteistöosakeyhtiö Ylä-Emali
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo
Netto-omaisuuden kauppahinta
Myyntivoitto

0,4
0,5
0,1

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,5

Karkkilan Koskikiinteistö Oy
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo
Netto-omaisuuden kauppahinta
Myyntitappio
Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,7
0,2
-0,6
0,2
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Määräala rakennuksineen Karkkilassa
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo
Netto-omaisuuden kauppahinta
Myyntitappio

0,5
0,2
-0,3

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,2

Myydyt liiketoiminnat 2017
Turkissa sijaitseva tytäryhtiö Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n osakkeet myytiin Döktaş Metal
Sanayi ve Ticarte A.Ş:lle nimelliseen hintaan. Osapuolet allekirjoittivat kauppasopimuksen 4.8.2017 ja kauppa
toteutui 27.9.2017. Kaupalla ei ollut kassavirtavaikutusta. Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n
yhdistely konserniin lopetettiin 31.12.2016.

Lopetetut toiminnot
Me
Lopetetut toiminnot yhteensä tilikauden tuloksessa, IFRS
Lopetetut toiminnot yhteensä tilikauden tuloksessa, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Lopetetut toiminnot yhteensä liiketuloksessa, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2018

2017

0,0
0,0
0,0

-4,8
0,1
0,2

2018

2017

0,0
0,0
0,0
0,0

1,3
-1,2
-0,5
-0,4

Lopetettujen toimintojen rahavirta
Me
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-)

Componenta Främmestad AB:n tytäryhtiö Componenta Wirsbo AB ja Componenta Wirsbo AB:n tytäryhtiö
Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 17.7.2017 yhtiöiden omasta hakemuksesta. Yhtiöt luokiteltiin
lopetetuiksi toiminnoiksi heinäkuussa 2017 IFRS 5 -standardin ”myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
ja lopetetut toiminnot” mukaisesti ja yhtiöiden yhdistely konsernitilinpäätökseen lopetettiin heinäkuussa 2017.
Componenta Wirsbon lopetettujen toimintojen tulos vuonna 2017 oli yhteensä -4,8 Me. Jatkuvien toimintojen
konserniyhtiöiden arvonalentumisten kirjaukset koskien saamisia Componenta Wirsbon alakonsernilta olivat
2017 yhteensä -0,8 Me. Tämän lisäksi konsernin emoyhtiössä kirjattiin tulokseen saneerausvelkojen alaisia
Componenta Wirsbon puolesta annettuja takauksia yhteensä -1,7 Me.
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Vuonna 2018 lopetetut toiminnot
Componentalla ei ollut lopetettuja toimintoja vuonna 2018.

Vuonna 2017 lopetetut toiminnot

Componenta Wirsbo-alakonserni, lopetettu toiminto
Me
Liikevaihto, 1-6/2017
Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Tilikauden tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, 1-6/2017
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon tuloksessa ennen konsernitaseesta
poiskirjaamista, 1-6/2017
Tilikauden tulos, IFRS, ennen taseesta poiskirjaamista 1-6/2017
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, muiden yhdisteltävien konserniyhtiöiden saatavien
alaskirjaukset
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon puolesta annettujen takausvastuiden
kirjaaminen konsernin emoyhtiössä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, laajan tuloksen erien siirrot tuloslaskelmaan
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon nettovarallisuuden kirjaaminen pois
konsernin taseesta
Componenta Wirsbo, lopetetun toiminnon tulos yhteensä, IFRS

2017
27,2
0,5
0,5
0,5

-4,1
-3,6

-0,8
-1,7
0,5
0,8
-4,8

Componenta Wirsbon konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutukset konsernin omaan
pääomaan, täsmäytykset
Me
Componenta Wirsbon nettovarallisuuden taseesta poiskirjaaminen vaikutus tuloksen tai muun
laajan tuloksen erien kautta
Muiden yhdisteltävien konserniyhtiöiden saatavien alaskirjaukset Componenta Wirsbolta
Componenta Wirsbon puolesta annettujen takausvastuiden kirjaaminen konsernin emoyhtiössä
Componenta Wirsbon konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutus konsernin omaan pääomaan

2017
0,8
-0,8
-1,7
-1,7

Me
Componenta Wirsbon -alakonsernin ulkoisten varallisuuserien poiskirjaaminen konsernin taseesta
Componenta Wirsbon -alakonsernin ulkoisten velkaerien poiskirjaaminen konsernin taseesta
Componenta Wirsbon puolesta annettujen takausvastuiden kirjaaminen konsernin emoyhtiössä
Componenta Wirsbon konkurssin ja taseesta poiskirjaamisen vaikutus konsernin omaan pääomaan

-12,0
12,0
-1,7
-1,7
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Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Me
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno kauden alussa
Muuntoerot
Lisäykset
Hankitut liiketoiminnot
Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos
Vähennykset ja siirrot erien välillä
Hankintameno kauden lopussa

31.12.2018

31.12.2017

142,9
-1,5
1,5
0,0
0,3
-0,4
142,8

211,5
-1,1
1,7
0,0
0,0
-69,2
142,9

-121,9
1,0
0,7
0,0
-2,3
-122,4
20,4

-175,7
0,8
56,2
0,0
-3,2
-121,9
21,0

31.12.2018

31.12.2017

3,2

7,8

-

50,0

-

4,0

Muut vuokrasopimukset

0,6

0,2

Muut vastuut

0,8

1,0

Yhteensä

4,5

63,0

Kertyneet poistot kauden alussa
Muuntoerot
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot ja arvonalenemiset
Kertyneet poistot kauden lopussa
Tasearvo kauden lopussa

Vastuusitoumukset
Me
Kiinteistökiinnitykset
Omista velvoitteista
Yrityskiinnitykset
Omista velvoitteista
Pantit
Omista velvoitteista
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Konsernin tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma/osake, e
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oikaistu oman pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %
Korolliset nettovelat, korollinen pääomalaina velkana, Me
Net gearing, pääomalaina velkana, %
Jatkuvien toimintojen tilauskanta, Me
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me
Lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me
Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me, koko konserni
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me, koko konserni
Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta, jatkuvat toiminnot
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, jatkuvat toiminnot
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, koko konserni
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, koko konserni
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot
Henkilöstö kauden lopussa, koko konserni
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, koko konserni
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, %, jatkuvat toiminnot
Vastuusitoumukset, Me
Osakekohtaiset tiedot
Tulos/osake (EPS), e
Tulos/osake (EPS), e laimennuksella
Rahavirta/osake, e

31.12.2018
39,3
0,11
21,2

31.12.2017
34,8
0,10
20,8

14,2
6,0
14,5
5,6
-3,4
-17,5
21,7
1,8
1,8
1,8
1,5
596

-3,0
-16,2
23,6
1,6
1,2
2,1
2,8
1,3
567

703
596
703
602
668
602
668
77,8
4,5

680
673
787
572
691
572
691
79,2
63,0

31.12.2018
0,01
0,01
0,02

31.12.2017
0,70
0,70
0,02
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-% (ROE) *)

=

Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100
Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus
(keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *)

=

Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana)

Oikaistu oman pääoman tuotto ja oikaistu sijoitetun pääoman tuotto lasketaan samalla
periaatteella kuin yllä on mainittu, paitsi sillä erotuksella, että jaettavana olevat
tuloslaskelman erät ovat poislukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
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 mahdollisten optioiden oikeuttama
osakemäärä, pääomavaikutus markkinakoron mukaan verovaikutus vähentäen. Optiooikeuksien laimennusvaikutusta laskettaessa on otettu osakkeiden ja optioiden täyden
vaihdon lukumäärää vähentävänä tekijänä huomioon se määrä osakkeita, jotka yhtiö
olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden vaihdon toteutuessa saamansa varat
omien osakkeiden hankintaan käypään arvoon (= tilikauden kaupantekokurssien
keskiarvoon). Mahdollisesta vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko verovaikutuksella
vähennettynä on lisätty tilikauden tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä
olevat osakkeet on lisätty jakajan osakemäärään.

Rahavirta/osake, e (CEPS)

=

Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Oma pääoma/osake, e

=

Oma pääoma ilman pääomalainoja
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Korolliset nettovelat, Me

=

Korolliset velat + pääomalainat - rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

=

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

Käyttökate, e

=

Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset +/- osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

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