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Tammi - maaliskuu 2015 lyhyesti
• Tilauskanta huhtikuun alussa oli 2 % edellisvuotta korkeampi ja 

oli 92 Me (91 Me).
• Liikevaihto katsauskaudella kasvoi 1 % edellisvuodesta ja oli 

133 Me (132 Me). 
• Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien 

valuuttakurssieroja jäi edellisvuodesta ja oli 10,3 Me (12,1 Me). 
Turkin liiran ja paikallisen inflaation vaikutus edelliseen vuoteen 
verrattuna oli -3,5 Me.

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien 
valuuttakurssimuutoksia (operatiivisen liiketoiminnan 
liikevoitto) jäi edellisvuodesta ja oli 5,8 Me (7,4 Me). Liikevoiton 
heikkeneminen edellisvuoteen verrattuna johtui Turkin liiran 
vahvistumisesta ja paikallisen kustannustason noususta.

• Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja 
taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutoksia oli 0,5 Me  
(-0,1 Me). 

Tilauskanta ja liikevaihto 
kasvoivat, liikevoitto jäi 
edellisvuodesta Turkin liiran 
vahvistumisen johdosta

Componentan tulosohjeistus vuodelle 2015 ennallaan 
Componentan näkymät vuodelle 2015 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin 
 toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. 

Componentan tilauskanta huhtikuun alussa oli 92,3 Me (90,7 Me). Componenta odottaa vuoden 2015 liikevoiton ilman 
kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja paranevan edellisvuodesta johtuen toteutettavasta 
tehostamisohjelmasta.

• Katsauskauden tulokseen rahoituserien jälkeen vaikuttaneet 
kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien 
valuuttakurssimuutokset olivat yhteensä -1,4 Me (-0,9 Me). 

• Katsauskauden tulos oli -1,7 Me (-1,3 Me) ja osakekohtainen 
laimentamaton tulos -0,02 e (-0,09 e).

• Componentan ensimmäisellä vuosineljänneksellä saamien 
uusien kauppojen arvo on suurin yhtiön historiassa eli 33,5 Me.
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Avainluvut
Q1 2015 Q1 2014 Muutos 2014 Rullaava 12 kk

Tilauskanta, Me 92,3 90,7 2 % 88,9 92,3
Liikevaihto, Me 133 132 1 % 495 496
Käyttökate*), Me 10,3 12,1 -15 % 35,8 34,0
Liikevoitto*), Me 5,8 7,4 -22 % 17,8 16,1
Liikevoitto*), % 4,3 5,6 n/m 3,6 3,3
Tulos rahoituserien jälkeen*), Me 0,5 -0,1 n/m -9,5 -8,9
Kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien 
valuuttakurssierot, Me -1,4 -0,9 50 % -19,2 -19,7
Verot, Me -0,8 -0,3 134 % 0,2 -0,3
Tilikauden tulos, Me -1,7 -1,3 26 % -28,6 -29,0
Osakekohtainen tulos, e -0,02 -0,09 -76 % -0,63 -0,46
Net gearing, % 208 267 -22 % 194 221
Sijoitetun pääoman tuotto*), % 6,9 9,5 -28 % 5,6 5,0

Oman pääoman tuotto*), % -1,5 -2,8 -46 % -12,1 -12,1
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 4 253 4 512 -6 % 4 238 4 253

*) Ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja

”Componentan kehitysprojektit vuonna 2015 keskittyvät tuot-
tavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä toi-
minnan ja toimintatapojen tehostamiseen. Niiden hyvällä 
toteutuksella varmistamme konsernin kilpailukyvyn sekä 
 asiakasyhteistyön syvenemisen ja edelleen myynnin kasvat-
tamisen. 

Konserninlaajuinen tehostamisohjelmamme eteni vuoden 2015 
ensimmäisellä neljänneksellä suunnitelmien mukaisesti. Ohjel-
man tavoitteena olevista säästötoimenpiteistä on jo toteutettu 
39 Me:a vastaavat säästöt. Näistä 29 Me näkyi jo ensimmäisen 
vuosineljänneksen loppuun mennessä ja loput 10 Me tulevat 
näkymään seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös toimenpiteet 
laadun parantamiseksi ja tuotekehitysprojektien hyödyntämi-
seksi ovat edenneet tuotantoyksiköissämme suunnitelmien 
mukaisesti. 

Componentan ensimmäinen vuosineljännes oli odotus-
ten  mukainen. Tilauskanta kasvoi 2 % edellisvuodesta ja oli 

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille klo 10.30
Componenta järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille 27.4.2015 klo 10.30 Käpylässä, Satotalon 
auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. Tilaisuutta voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä internetin kautta. 
Linkki lähetykseen löytyy osoitteesta www.componenta.com.

92 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi hieman, mutta liikevoitto 
jäi alle edellisen vuoden Turkin liiran vahvistumisesta ja paikalli-
sen kustannustason noususta johtuen. Turkin liiran vahvistumi-
nen käynnistyi viime vuonna toisella vuosineljänneksellä, minkä 
johdosta Turkin liiran negatiivisen vaikutuksen odotetaan vähe-
nevän jatkossa.

Vaikka talouden yleinen kehitys ensimmäisellä vuosineljännek-
sellä oli laimeaa, ovat talouden näkymät loppuvuotta kohden 
valoisammat. Euroopan Keskuspankin aktiivisten rahamarkkina-
toimenpiteiden sekä alhaisen korkotason ja heikentyneen euron 
ansiosta Euroopan kilpailukyky on parantunut. Samansuuntaista 
kehitystä ennustaa myös huhtikuussa julkistettu Euroopan osto-
päälliköiden indeksi, joka ennakoi talouskasvun vauhdittuvan 
vuoden loppua kohden. 

Yleisten kehitysennusteiden mukaisesti odotamme kysynnän 
seuraavan tätä kehitystä Componentan raskaat kuorma-autot- 
sekä koneenrakennus- ja autoteollisuus-asiakastoimialoilla.”

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen kommentoi katsauskautta:
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Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015 

Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat, 
liikevoitto jäi edellisvuodesta Turkin 
liiran vahvistumisen johdosta

Toimintaympäristön ja tilauskannan kehitys
USA:n talouden kehitystä kuvaavat indikaattorit ovat viimeis-
ten viikkojen aikana muuttuneet negatiivisemmiksi vahvan dol-
larin johdosta. Samasta syystä EU:n talousindikaattoreiden kehi-
tys on kääntynyt positiivisemmaksi erityisesti vientivetoisissa 
maissa. Lisäksi Euroopan Keskuspankin maaliskuussa aloittamat 
rahamarkkinaoperaatiot ovat luoneet rahamarkkinoille lisälikvi-
diteettiä, millä odotetaan olevan positiivinen vaikutus Euroopan 
talouteen. Epävarmuus näkyy kuitenkin edelleen Componentan 
asiakastoimialojen ja myös komponenttien myynti- ja tuotanto-
volyymien kehityksessä. 

Componentan tilauskanta huhtikuun alussa oli 2 % korkeampi 
kuin vuotta aiemmin eli 92,3 Me (90,7 Me). Tilauskanta käsittää 
kahden seuraavan kuukauden asiakkaille vahvistetut tilaukset. 
Tilauskannan paranemiseen on vaikuttanut positiivisesti mark-
kinaosuuksien kasvu. 

Componentan ensimmäisellä vuosineljänneksellä saamien uusien 
kauppojen arvo oli suurin yhtiön historiassa eli 33,5 Me. Uusilla 
kaupoilla tarkoitetaan komponenttien myyntiä, jonka keskimää-
räinen vaikutus on vuositasolla 33,5 Me seuraavien viiden vuoden 
aikana. Niiden vaikutus tulee näkymään pääosin vuodesta 2016 
eteenpäin.
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Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin 

Me

Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta kasvoi 7 % ver-
rattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Componentan 
tilauskanta kasvoi lähinnä uusien tuotteiden aikaan saaman kas-
vun vuoksi.

Rakennus- ja kaivosteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta laski 
17 % verrattuna vuoden takaiseen lähinnä edellisvuoden korkean 
vertailuajankohdan vuoksi. Componentan koko vuoden myyn-
nin Rakennus- ja kaivosteollisuuden asiakkaille odotetaan pysy-
vän edellisvuoden tasolla tai kasvavan lievästi uusien tuotteiden 
vaikutuksesta. 

Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta kasvoi 16 % edel-
lisvuodesta. Componentan tilauskannan paranemiseen vaikutti-
vat uusien tuotteiden aikaansaama kasvu ja koneenrakennuste-
ollisuuden valoisammat näkymät.

Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta laski 19 % verrat-
tuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Vertailuajan kohdan 
tilauskanta lähti heikkenemään edellisvuoden kesää kohti joh-
tuen maataloustuotteiden laskevista hinnoista Euroopassa ja 
kesän jälkeen lasku jatkui voimakkaana johtuen EU:n ja Venä-
jän vastavuoroisista talouspakotteista, jotka vaikuttivat erityisesti 
maataloustuotteisiin.

Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta kasvoi 23 % edellis-
vuoteen verrattuna. Componentan tilauskanta parani edellisvuo-
teen verrattuna johtuen kasvaneista volyymeista ja raaka-aine-
hintojen nousun implementoinnista asiakashintoihin.
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Liikevaihto 
Componentan liikevaihto tammi maaliskuussa kasvoi edellisvuo-
desta 1 % ja oli 133 Me (132 Me). Konsernin kapasiteetin käyttöaste 
katsauskaudella oli 62 % (61 %).

Componentan liikevaihto jakautui katsauskaudella asiakas-
toimi aloittain seuraavasti: raskaat ajoneuvot 32 % (31 %), 
rakennus  ja kaivosteollisuus 17 % (18 %), koneenrakennus-
teollisuus 21 % (20 %), maatalouskoneet 14 % (17 %) ja auto-
teollisuus 16 % (14 %).

 

Liikevaihto markkina-alueittain tammi - maaliskuussa 

 Saksa 22 %

 Ruotsi 18 %

 Turkki 14 %

 Suomi 9 %

 Benelux 8 %

 Iso-Britannia 7 %

 Italia 6 %

 Ranska 5 %

 Muu Eurooppa 4 %

 USA 5 %

 Muut maat 2 %

Tulos
Componentan katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia 
eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja heikkeni edellisvuodesta 
ja oli 10,3 Me (12,1 Me). Käyttö katetta paransivat tehostamisohjel-
man kustannuksia säästävät toimenpiteet, mutta sitä rasittivat 
edellisvuoteen nähden Turkin liiran vahvistuminen ja paikallisen 
kustannustason nousu, joiden yhteisvaikutus oli noin 3,5 Me.

Konsernin katsauskauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja 
taseen erien valuuttakurssieroja heikkeni edellisvuodesta ja oli 
5,8 Me (7,4 Me) sekä kertaluonteisten erien ja taseen erien 
valuutta kurssierojen jälkeen 4,4 Me (6,5 Me). Liikevoittoa 
paransivat tehostamisohjelman kustannuksia säästävät toimen-
piteet, mutta Turkin liiran vahvistuminen ja paikallisen kustan-
nustason nousu rasittivat liikevoittoa enemmän kuin toteutetut 
kustannussäästöt.

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat -5,3 Me 
(-7,5 Me). Nettorahoituskulut laskivat edellisvuoden vastaa-
vasta ajanjaksosta johtuen syksyllä 2014 toteutetusta uudelleen-
rahoituksesta. 

Me
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*)  Ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja

Tulos rahoituserien jälkeen*)
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 Liikevaihto, Me  Rullaava liikevaihto 12 kk, Me

Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin
Me Me

Tuloslaskelman eroanalyysi tilikaudella ilman kerta luonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Me Q1/15 Q1/14 Ero %
Liikevaihto 133,1 131,9  1 %
Tuotannon arvo 135,8 135,9  0 %
Materiaalit -62,1 -59,6 4 %
Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -23,4 -23,9 -2 %
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -40,0 -40,3 -1 %
Kulut yhteensä -125,5 -123,8 1 %
Käyttökate*) 10,3 12,1 -15 %
*)  Ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja 
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Konsernin katsauskauden tulos rahoituserien jälkeen ilman ker-
taluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssi eroja 
oli 0,5 Me (-0,1 Me) ja edellä mainitut erät mukaan lukien -0,9 Me 
(-1,0 Me).

Katsauskauden kertaluonteiset erät olivat yhteensä -1,1 Me 
(-0,9 Me) ja ne liittyvät pääasiassa Orhangazin yksikön uudelleen-
järjestelykuluihin -0,4 Me, Pietarsaaren valimon tuotannon siir-
rosta Porin valimoon liittyviin kuluihin -0,2 Me, Smedjebacke-
nin  takomon sulkemiseen liittyviin kuluihin -0,2 Me sekä muihin 
 kertaluonteisiin kuluihin yhteensä -0,3 Me.

Katsauskauden taseen operatiivisten erien valuuttakurssierot 
 olivat -0,3 Me (0,0 Me).

Katsauskauden verot olivat -0,8 Me (-0,3 Me).

Katsauskauden tulos oli -1,7 Me (-1,3 Me) ja osakekohtainen tulos 
per osake oli -0,02 e (-0,09 e).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen 
operatiivisten erien valuuttakurssieroja oli 6,9 % (9,5 %) ja edellä 
mainitut erät mukaan lukien 5,3 % (8,5 %). Oman pääoman tuotto 
ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuutta-
kurssieroja oli -1,5 % (-2,8 %) ja edellä mainitut erät mukaan lukien 
-6,2 % (-6,4 %).

Tase, rahoitus ja kassavirta
Konsernin katsauskauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat 
yhteensä 7,8 Me (13,2 Me). 

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 
226 Me (223 Me). Nettovelkaantumisaste oli 208 % (267 %).

Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 22,7 % 
(18,0 %).

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli -4,0 Me 
(9,7 Me), josta käyttöpääoman muutokset olivat  -7,7 Me (5,0 Me). 
Liiketoiminnan nettorahavirta heikkeni edellisvuodesta pää-
asiassa varastojen ja saamisten kasvun takia, jotka olivat poik-
keuksellisen korkealla tasolla. Varastoihin sitoutui pääomia 
ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 12 Me enemmän edel-
lisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen pääasiassa 
Pietarsaaren valimon ajasajosta johtuvista varmuusvarastoista 
sekä edellisvuotta korkeammista raaka-ainevarastoista erityi-
sesti Turkissa. Myyntisaamiset kasvoivat tilapäisesti edellisvuo-
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Lisäksi lyhytaikaiset lainasaamiset kasvoivat edellisvuo-
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen vuonna 2007 
myydyn Albin AB:n jäljellä olevan pääomalainan siirrosta pit-
käaikaisista lainasaamisista lyhytaikaisiin lainasaamisiin. 

Lainasaaminen erääntyy maksettavaksi toisen vuosineljännek-
sen aikana. 

Componenta tehostaa pääomien käyttöä myyntisaatavien myyn-
tiohjelmilla, joiden perusteella osa myyntisaatavista myydään 
ilman takautumisoikeutta. Myytyjen myyntisaatavien määrä 
maaliskuun lopussa oli 95,2 Me (89,5 Me).

Investoinnit
Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 5,0 Me 
(4,0 Me), josta rahoitusleasing-investointien osuus oli 0,2 Me 
(0,8 Me). Investointien nettorahavirta oli -5,1 Me ( 1,0 Me), joka 
sisältää konsernin investointien kassavirran aineellisiin ja aineet-
tomiin hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä 
myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden kassavirran.

Strategiset projektit
Vuonna 2015 Componentan strategiset projektit toimenpiteineen 
keskittyvät tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantami-
seen sekä toiminnan ja toimintatapojen tehostamiseen. Projek-
tien tavoitteena on kilpailukyvyn varmistaminen sekä asiakas-
yhteistyön syventäminen ja myynnin kasvattaminen.

Tehostamisohjelma
Konserninlaajuisen tehostamisohjelman tavoitteena on paran-
taa yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta 45 Me:lla vuoden 2016 
loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2012. Ohjelma on eden-
nyt hyvin ja tavoitteena olevista säästöistä on jo saavutettu 29,3 
Me. Lopuista säästöistä 8,6 Me arvioidaan saavutettavan vuo-
den 2015 aikana ja 7 Me vuoden 2016 aikana. Componenta ker-
toi joulukuussa 2014 selvittävänsä 2 - 3 tuotantolinjan sulkemista 
tavoitteenaan edelleen parantaa tuotantolinjojen käyttöasteita, 
kilpailukykyä ja pienentää kiinteitä kuluja. Selvitystyön odotetaan 
valmistuvan toisen vuosineljänneksen aikana. 

Laatu- ja palvelukulttuurin kehittäminen sekä 
tuotekehitysprojektien hyödyntäminen 
Kehitystoimenpiteiden tavoitteena on entistä paremmin vas-
tata asiakkaiden laatu- ja toimitusaikaodotuksiin uudista-
malla laadunvarmistusprosesseja ja johtamiskäytäntöjä. Tulok-
sien odotetaan näkyvän aiempaa parempana asiakaspalveluna 
ja asiakastyytyväisyytenä sekä merkittävästi pienempinä laatu-
kustannuksina vuosien 2015 - 2017 aikana. 

Tuotekehitysprojektien tavoitteena on synnyttää kilpailukykyisiä 
ratkaisuja ja varmistaa projektien tavoitteiden sekä aikataulujen 
mukainen läpivienti. Tämän mahdollistamiseksi Componenta on 
lisännyt suunnittelijoiden määrää ja vahvistanut heidän osaamis-
taan huomattavasti samalla kun suunnittelu- ja tuotekehityksen 
järjestelmiä ja -ohjelmia on uusittu. Tuotekehitysprojekteilla luo-
daan merkittävää lisäarvoa asiakkaille ja vahvistetaan Compo-
nentan kilpailukykyä ja niiden täysimääräinen hyödyntäminen on 
mahdollistanut merkittävien uusien kauppojen solmimisen.
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100 Me:n orgaanisen kasvun ohjelma
Orgaanisen kasvun ohjelmassa, jossa tavoitteena on 100 Me:n lii-
kevaihdon lisäys, on jo vahvistettu 102 Me uusia kauppoja, joiden 
vaikutus heijastuu konsernin liikevaihtoon osin jo vuonna 2015 ja 
pääosin vuonna 2016.

Liiketoimintasegmenttien kehitys
 
Valimodivisioona
Valimodivisioonan tuotantoyksiköt sijaitsevat Turkin Orhan-
gazissa, Hollannin Heerlenissä ja Weertissä sekä Suomen Iisal-
messa, Karkkilassa ja Porissa.

Valimodivisioonan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 6 % 
matalampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana ja oli 
51,9 Me (55,3 Me). Tilauskanta käsittää kahden seuraavan kuukau-
den asiakkaille vahvistetut tilaukset. Valimodivisioonan tilaus-
kanta muodostuu raskaan ajoneuvoteollisuuden, rakennus- ja 
kaivoskoneteollisuuden, koneenrakennusteollisuuden sekä maa-
talouskoneteollisuuden tilauksista.

Valimodivisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 4 % pienempi 
kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona eli 81,4 Me (84,6 Me).

Katsauskauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen 
erien valuuttakurssieroja oli 2,0 Me, joka vastaa 2,5 % liikevaih-
dosta (3,8 Me; 4,5 %). Liikevoitto heikkeni edellisvuoden vastaa-
vasta ajanjaksosta johtuen pienemmistä volyymeista ja Turkin lii-
ran vahvistumisesta edellisvuoteen verrattuna. Volyymien laskun 
ja Turkin liiran vahvistumisen negatiivinen vaikutus yhteensä oli 
suurempi kuin tehostamisohjelman kustannussäästöistä saadut 
positiiviset vaikutukset.

Valimodivisioonan henkilömäärä mukaan lukien vuokratyövoima 
oli katsauskauden aikana keskimäärin 10 % pienempi verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 2 549 (2 843).
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Konepajadivisioona
Konepajadivisioonan tuotantoyksiköt sijaitsevat Turkin Orhanga-
zissa ja Ruotsin Främmestadissa. Lisäksi Konepajadivisioonaan 
kuuluu mäntiä valmistava yksikkö Suomen Pietarsaaressa.

Konepajadivisioonan tilauskanta oli katsauskauden lopussa edel-
lisvuoden tasolla ja oli 22,8 Me (23,2 Me). Tilauskanta käsittää 
kahden seuraavan kuukauden asiakkaille vahvistetut tilaukset. 
Konepajadivisioonan tilauskanta kertyy raskaan ajoneuvoteolli-
suuden, rakennus- ja kaivoskoneteollisuuden, koneenrakennus- 
sekä maatalouskoneteollisuuden tilauksista.

Konepajadivisioonan liikevaihto katsauskaudella nousi edellis-
vuoden vastaavasta ajanjaksosta 10 % ja oli 33,5 Me (30,4 Me).

Katsauskauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien 
valuuttakurssieroja oli 0,8 Me eli 2,4 % liikevaihdosta (0,9 Me; 2,9 %). 
Liikevoittoon vaikutti positiivisesti volyymien kasvu, mutta sitä 
heikensi Turkin liiran vahvistuminen edellisvuoteen verrattuna.

Konepajadivisioonan henkilömäärä mukaan lukien vuokratyö-
voima oli katsauskauden aikana keskimäärin 10 % suurempi ver-
rattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 410 (374).

Alumiinidivisioona
Alumiinidivisioonan tuotantoyksiköt, alumiinivalimo ja alumiini-
vanteita valmistava yksikkö sijaitsevat Turkin Manisassa.

Alumiinidivisioonan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 22 % 
korkeammalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankoh-
tana ja oli 17,2 Me (14,1 Me). Tilauskanta käsittää kahden seuraavan 
kuukauden asiakkaille vahvistetut tilaukset. Alumiinidivisioonan 
tilauskanta muodostuu autoteollisuuden ja raskaan ajoneuvoteol-
lisuuden tilauksista. Tilauskannan nousu pitää sisällään myös alu-
miinin hinnannoususta johtuvaa tilauskannan kasvua.

%MeMe
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Alumiinidivisioonan liikevaihto katsauskaudella nousi edellisvuo-
den vastaavasta ajanjaksosta 23 % ja oli 22,2 Me (18,1 Me).

Katsauskauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen 
erien valuuttakurssieroja oli 2,6 Me eli 11,5 % liikevaihdosta (2,4 Me; 
13,2 %). Liikevoitto parani edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 
johtuen nousseista volyymeista ja toteutetuista hintojen koro-
tuksista, vaikka Turkin liiran vahvistuminen edellisvuoteen ver-
rattuna vaikutti myös alumiinidivisioonan liikevoittoon negatiivi-
sesti. 

Alumiinidivisioonan henkilömäärä mukaan lukien vuokratyö-
voima oli katsauskauden aikana keskimäärin 5 % suurempi ver-
rattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 863 (819).

Muu liiketoiminta
Muu liiketoiminta sisältää Wirsbon takomot Ruotsissa, myynti- 
ja logistiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n Englannissa, palvelu  ja 
kiinteistöyhtiöt Suomessa, konsernin hallintotoiminnot ja osak-
kuusyhtiö Kumsan A.S:n Turkissa. Muun liiketoiminnan liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja oli 
katsauskaudella 0,4 Me (0,3 Me).

Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana 
oli 4 244 (4 501) mukaan lukien vuokratyö voima 302 (338). Kon-
sernin henkilömäärä katsaus kauden lopussa oli 4 253 (4 512), 
johon sisältyy vuokra työntekijöiden määrä 316 (360). 

Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että katsauskauden 
lopussa Turkissa oli 61 % (59 %), Suomessa 16 % (17 %), Hollannissa 
13 % (14 %), ja Ruotsissa 10 % (10 %) henkilöstöstä. 
 

Henkilöstö maittain katsauskauden lopussa
Q1 2015 Q1 2014 Muutos 31.12.2014

Turkki 2 602 2 649 -2 % 2 600
Suomi 669 793 -16 % 653
Hollanti 544 620 -12 % 559
Ruotsi 438 450 -3 % 426

%

Liikevaihto Liikevoitto*)
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Henkilöstö divisioonittain katsauskauden lopussa
Q1 2015 Q1 2014 Muutos 31.12.2014

Valimodivisioona 2 541 2 853 -11 % 2 557
Konepajadivisioona 422 379 11 % 410
Alumiinidivisioona 869 817 6 % 831
Muu liiketoiminta 
(ilman konserni-
hallintoa)

276 303 -9 % 271

Konsernihallinto 145 160 -9 % 169

Osakkeet ja osakepääoma 
Componenta Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. 
Katsauskauden keskikurssi oli 0,79 euroa, alin kurssi 0,70 euroa 
ja ylin kurssi 0,91 euroa. Osakkeen kurssi maaliskuun lopussa oli 
0,86 euroa (1,57 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsaus-
kauden lopussa oli 83,7 Me (46,0 Me). Osakkeen suhteellinen 
vaihto katsauskaudella oli 7,0 % (2,2 %) osakekannasta.

Componentan osakepääoma maaliskuun lopussa oli 21,9 Me 
(21,9 Me). Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä katsauskau-
den lopussa oli 97 269 224 (29 269 224) osaketta. Osakkeenomis-
tajien määrä oli 2 586 (2 123). 

Liputusilmoitukset
Componenta sai 25.3.2015 Arvopaperimarkkinalain mukaisen 
ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Tii-
viste-Group Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonais-
määrästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 % ja samalla Erkki Etolan 
määräysvaltayhtiöiden Etra Capital Oy:n sekä Tiiviste-Group Oy:n 
yhteenlaskettu osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonais-
määrästä ja äänimäärästä on ylittänyt 15 %.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
11.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. 
- 31.12.2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiö-
kokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei 
jaeta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja 
valitsi hallitukseen Olavi Huhtalan, Olli Isotalon, Perttu Louhi-
luodon, Riitta Palomäen, Matti Ruotsalan, Tommi Salusen ja Harri 
Suutarin. 

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, 
jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja 
varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Samassa kokouksessa tar-
kastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Riitta Palomäki ja 
jäseniksi Tommi Salunen ja Olavi Huhtala. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuut-
taa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko 
maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, 
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mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osak-
keet, voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus voi 
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdolli-
sesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osake annin 
sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintä-
etuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää 
yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin halli-
tuksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

Yhtiökokous päätti myös perustaa osakkeenomistajista tai osak-
keenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka 
tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsi-
naiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäse-
niksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Componenta Oyj:n hallitus päätti 10.2.2015 uuden osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenki-
löille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avain-
henkilöiden tavoitteet  yhtiön   arvon nostamiseksi sekä sitout-
taa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön 
osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2015. Ansain-
tajakson 2015 ansaintakriteeri on Componenta-konsernin tulos 
rahoituserien jälkeen.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 maksetaan osittain 
yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuu-
della pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat 
verot ja veronluontoiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa noin 
kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön 
työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen 
palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 15 henkilöä. Ansaintajakson 
2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enin-
tään noin 780 000 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen 
myös rahana maksettavan osuuden).

Hallitus ja johto 
Componentan hallituksen vuonna 2015 muodostavat Harri Suu-
tari, Matti Ruotsala, Olavi Huhtala, Olli Isotalo, Perttu Louhiluoto, 
Riitta Palomäki ja Tommi Salunen.  

Konsernin johtoryhmän muodostivat katsauskauden lopussa 
toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Konepajadivisioonan joh-
taja Juha Alhonoja, talousjohtaja Mika Hassinen, Valimodivi-
sioonan johtaja Olli Karhunen, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, 

laatu- ja tuote kehitysjohtaja Maurice Ruiter, lakiasiain johtaja 
Pauliina  Rannikko, myynti- ja tuotekehitysjohtaja Furio Scolaro ja 
Alumiini divisioonan johtaja Sabri Özdogan.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liike-
toimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, 
hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liit-
tyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja pro-
sessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, 
henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen 
saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja 
luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raa-
ka-aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkko raudan sekä ener-
gian 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 liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan 
konsernin hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. 
Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtu-
vilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan 
konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien 
hallintaan liittyviä asioita kuvataan tarkemmin vuoden 2014 tilin-
päätöksessä.

Jälleenrahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Konsernin rahoituksen saatavuus pyritään varmistamaan hajaut-
tamalla lainasalkku maturiteettien, rahoituslähteiden ja -instru-
menttien osalta. Yhden rahoituslähteen luototusosuus ei saa 
nousta rahoituspolitiikassa asetetun määrän yli. Konsernissa 
käytössä olevista rahoituslähteistä tärkeimpiä ovat turkkilaisista 
pankeista nostettu klubilaina, myyntisaatavien rahoitus ilman 
takautumisoikeutta, syndikoitu rahoitus limiittisopimus, muut 
bilateraaliset lyhyt- ja pitkäaikaiset lainasopimukset turkkilais-
ten pankkien kanssa, leasing-rahoitus, joukkovelkakirjalainat, 
eläkelainat sekä pääomalaina.

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

Valuuttariski 
Componentan hallitus muutti konsernin Turkin valuuttamääräis-
ten erien osalta transaktioposition suojauspolitiikkaa tilikauden 
2014 aikana. Uuden politiikan mukaisesti Turkin suojausasteiden 
on mahdollista olla toimitusjohtajan päätöksellä 0 - 100 prosent-
tia. Aikaisemman politiikan mukaisesti Turkin suojausasteiden 
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oli mahdollista olla toimitusjohtajan päätöksellä 70 - 130 prosent-
tia. Yhtiön näkemyksen mukaan Turkin liira tulee heikkenemään 
euroa ja muita päävaluuttoja vastaan pidemmällä aikavälillä suu-
resta inflaatioerosta johtuen. Lisäksi Turkin avoimen valuuttapo-
sition suojaamatta jättämisellä pyrittiin eroon kassavirtaperustei-
sista maksuista suojausperiodien päättyessä.

Tarkempaa tietoa Componentan riskeistä ja riskienhallinnasta 
löytyy vuoden 2014 tilinpäätöksen liitetiedoista.

Toimintaympäristön kehitys
Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli huhtikuun 
alussa 7 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kuorma-auto-
teollisuuden kysynnän Euroopassa odotetaan olevan edellisen 
vuoden tasolla tai nousevan lievästi vuonna 2015. Componen-
tan myynnin raskaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaille odotetaan 
nousevan markkinoita enemmän uusien tuotteiden aikaan saa-
man kasvun vuoksi.

Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta huh-
tikuun alussa oli 17 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa mata-
lammalla tasolla. Pohjois-Amerikan kysynnän odotetaan kas-
vavan ja Euroopan kysynnän vakiintuvan. Kaivosteollisuuden 
näkymät ovat edelleen heikot alhaisten raaka-ainehintojen joh-
dosta. Kokonaisuutena kysynnän odotetaan jäävän alle edellisen 
vuoden. Componentan myynnin Rakennus- ja kaivosteollisuuden 
asiakkaille odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan 
lievästi uusien tuotteiden vaikutuksesta. 

Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta huhtikuun 
alussa oli 16 % korkeampi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. 
Koneenrakennusteollisuudessa Componentan myynnin odote-
taan kasvavan vuoden 2015 aikana.

Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta huhtikuun alussa 
oli 19 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla. 
Maailmanlaajuisten satonäkymien ja EU:n ja Venäjän vastavuo-
roisten talouspakotteiden johdosta maataloustuotteiden hinnat 
Euroopassa ovat laskeneet selvästi. Tämän johdosta kysynnän 
oletetaan edelleen laskevan vuonna 2015. Componentan myyn-
nin maatalouskoneiden valmistajille odotetaan laskevan edellis-
vuodesta.

Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta huhtikuun alussa 
oli 23 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla 
tasolla. Vuoden 2015 kysynnän arvioidaan paranevan edellisvuo-
desta. Myös Componentan myynnin autoteollisuudelle odotetaan 
nousevan edellisvuodesta.

Componentan tulosohjeistus 
vuodelle 2015 ennallaan 
Componentan näkymät vuodelle 2015 perustuvat yleisiin ulkoisiin 
suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennus-
teisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. 

Componentan tilauskanta huhtikuun alussa oli 92 Me (91 Me). 
Componenta odottaa vuoden 2015 liikevoiton ilman kertaluontei-
sia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja para-
nevan edellisvuodesta johtuen toteutettavasta tehostamis-
ohjelmasta.

Helsinki 27. huhtikuuta 2015

COMPONENTA OYJ
Hallitus
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Osavuosikatsauksen taulukot 
 
Laadintaperiaatteet
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2015 on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin mukaisesti. Componenta on 
soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014, joka on laadittu 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti siten kuin ne on EU:ssa sovellettaviksi hyväk-
syttyjä. Lisäksi yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuva-
tulla tavalla. 

Lähipiiritapahtumat
Tammi - maaliskuussa 2015 ei ollut myyntiä osakkuusyhtiöille ja ostot osakkuusyhtiöiltä olivat 0,0 Me (0,2 Me). 

Rahoitusriskien hallinta
Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. 
Rahoitusriskien hallintaan liittyviä asioita on kuvattu tarkemmin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. 

Konsernin liikevoiton täsmäytys
Me 1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014

Liikevoitto, IFRS 4,4 6,5 2,2

Kertaluonteiset erät -1,0 -0,9 -12,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,4 7,4 15,1

Operatiiviset valuuttakurssierot -0,3 0,0 -2,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja 5,8 7,4 17,8

Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja
Me 1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014

Liikevaihto 133,1 131,9 495,2

Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 2,1

Liiketoiminnan kulut -123,2 -120,2 -461,5

Poistot ja arvonalenemiset -4,5 -4,7 -18,1

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

Liikevoitto 5,8 7,4 17,8

% liikevaihdosta 4,3 5,6 3,6

Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -7,5 -27,3

Tulos rahoituserien jälkeen 0,5 -0,1 -9,5

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

Verot -0,9 -0,5 -2,3

Tilikauden tulos -0,4 -0,6 -11,8

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -0,6 -0,9 -12,5

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,3 0,6

-0,4 -0,6 -11,8

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,01 -0,06 -0,30



12

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUSQ1 2015

Konsernin laaja tuloslaskelma
Me 1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014

Tilikauden tulos -1,7 -1,3 -28,6

Muut laajan tuloksen erät

Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus - - 0,0

Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät

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

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -0,9 -0,2 -1,0

Rahavirran suojaukset 0,0 -0,2 0,4

Muut erät 0,0 0,0 0,0

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

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,2 0,1 0,1

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

Tilikauden laaja tulos -2,4 -1,8 -28,6

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -2,6 -2,0 -29,2

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,2 0,6

-2,4 -1,8 -28,6

Konsernin tuloslaskelma
Me 1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014

Liikevaihto 133,1 131,9 495,2

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 -0,1

Liiketoiminnan kulut -124,2 -121,1 -470,1

Poistot ja arvonalenemiset -4,5 -4,7 -22,9

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

Liikevoitto 4,4 6,5 2,2

% liikevaihdosta 3,3 4,9 0,4

Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -7,5 -30,9

Tulos rahoituserien jälkeen -0,9 -1,0 -28,7

% liikevaihdosta -0,7 -0,8 -5,8

Verot -0,8 -0,3 0,2

Tilikauden tulos -1,7 -1,3 -28,6

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -1,9 -1,6 -29,2

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,3 0,6

-1,7 -1,3 -28,6

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 

laskettu osakekohtainen tulos

- laimentamaton, e -0,02 -0,09 -0,63

- laimennusvaikutuksella oikaistu, e -0,02 -0,09 -0,63
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Konsernin tase
Me 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 7,6 9,0 8,2

Liikearvo 29,2 29,1 29,1

Sijoituskiinteistöt 8,3 9,8 8,3

Aineelliset hyödykkeet 252,0 252,3 251,5

Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,2 1,1 1,2

Saamiset 1,4 4,1 1,4

Muut rahoitusvarat 0,9 0,9 0,9

Laskennalliset verosaamiset 37,8 34,7 37,4

Pitkäaikaiset varat yhteensä 338,4 341,0 338,0

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 78,6 66,4 75,0

Saamiset 55,1 43,4 43,5

Verosaamiset 0,1 0,1 0,2

Rahavarat 7,8 13,2 12,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä 141,5 123,0 130,8

Varat yhteensä 479,9 463,9 468,9

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 21,9 21,9 21,9

Muu oma pääoma 78,7 53,8 81,2

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 100,6 75,7 103,1

Määräysvallattomien omistajien osuus 8,2 7,6 8,0

Oma pääoma yhteensä 108,8 83,4 111,2

Velat

Pitkäaikaiset

Pääomalainat 0,0 2,3 0,0

Korolliset velat 155,8 75,4 159,1

Korottomat velat 0,2 0,7 0,1

Varaukset 10,4 8,5 9,7

Laskennalliset verovelat 11,9 11,7 12,9

Lyhytaikaiset

Pääomalainat 2,0 0,6 2,0

Korolliset velat 75,8 157,6 67,1

Korottomat velat 111,5 118,5 102,2

Tuloverovelat 0,3 1,7 0,1

Varaukset 3,3 3,6 4,5

Velat yhteensä 371,1 380,6 357,7

Oma pääoma ja velat yhteensä 479,9 463,9 468,9
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
Me 1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -0,9 -1,0 -28,7

Poistot ja arvonalenemiset 4,5 4,7 22,9

Rahoituksen tuotot ja kulut 5,3 7,5 30,9

Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut -1,7 -0,1 -0,8

Käyttöpääoman muutokset -7,7 5,0 -16,8

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -0,4 16,2 7,5

Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -3,5 -6,5 -25,7

Maksetut verot -0,1 0,0 -2,4

Liiketoiminnan nettorahavirta -4,0 9,7 -20,6

Investointien rahavirta

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - - -0,3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,3 -3,1 -16,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,2 2,1 2,9

Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0 0,0 0,0

Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,0 0,3

Investointien nettorahavirta -5,1 -1,0 -13,4

Rahoituksen rahavirta

Osakeannista saadut maksut - - 28,4

Osakeannin liikkeellelaskukulut - - -1,9

Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,7 -1,0 -4,1

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 5,5 1,1 33,4

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,6 0,0 7,0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -0,6 -5,7 -26,8

Rahoituksen nettorahavirta 4,8 -5,6 36,0

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -4,4 3,0 2,0

Rahavarat tilikauden alussa 12,1 10,2 10,2

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0

Rahavarat tilikauden lopussa 7,8 13,2 12,1
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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 1.1.2014 21,9 15,0 121,3 -0,7 -36,8 -42,9 77,7 7,4 85,2

Tilikauden tulos -1,6 -1,6 0,3 -1,3

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

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

Rahavirran suojaukset -0,2 -0,2 -0,2

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos 0,0 -0,2 -0,1 -1,7 -2,0 0,2 -1,8

Oma pääoma 31.3.2014 21,9 15,0 121,3 -0,9 -36,9 -44,6 75,7 7,6 83,4

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 1.1.2015 21,9 15,0 179,5 -0,4 -36,3 -76,5 103,1 8,0 111,2

Tilikauden tulos -1,9 -1,9 0,2 -1,7

Muuntoerot 0,1 0,1 0,0 0,1

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

Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 0,1 -2,7 -2,6 0,2 -2,4

Oma pääoma 31.3.2015 21,9 15,0 179,5 -0,4 -36,2 -79,2 100,6 8,2 108,8
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Konsernin tunnusluvut 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Omavaraisuusaste, % 22,7 18,0 23,7

Oma pääoma/osake, e 1,03 2,59 1,06

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 342,4 319,2 339,3

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja  
operatiivisia valuuttakurssieroja, % 6,9 9,5 5,6

Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,3 8,5 0,8

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja  
operatiivisia valuuttakurssieroja, % -1,5 -2,8 -12,1

Oman pääoman tuotto, % -6,2 -6,4 -29,1

Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Me 225,9 222,7 216,0

Net gearing, pääomalaina velkana, % 207,6 267,1 194,4

Tilauskanta, Me 92,3 90,7 88,9

Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Me 4,9 3,3 16,4

Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 5,0 4,0 22,6

Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta 3,8 3,1 4,6

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 942 4 162 4 111

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima 4 244 4 501 4 438

Henkilöstö kauden lopussa 3 937 4 152 3 981

Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima 4 253 4 512 4 238

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 91,1 90,8 91,7

Vastuusitoumukset, Me 661,3 529,6 662,4

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,02 -0,09 -0,63

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e -0,02 -0,09 -0,63

Rahavirta/osake, e -0,04 0,33 -0,40
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Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo
Me 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014

Aineellisten hyödykkeiden muutokset

Hankintameno kauden alussa 571,2 561,3 561,3

Muuntoerot 1,0 -0,9 -4,7

Lisäykset 5,0 4,0 22,0

Hankitut liiketoiminnot 0,0 0,0 0,0

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

Vähennykset ja siirrot erien välillä -0,7 -1,0 -7,4

Hankintameno kauden lopussa 576,5 563,4 571,2

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

Muuntoerot -0,6 0,6 2,6

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -0,2 0,4 5,5

Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot 0,0 0,0 0,0

Tilikauden poistot ja arvonalenemiset -4,0 -4,1 -19,9

Kertyneet poistot kauden lopussa -324,5 -311,1 -319,7

Tasearvo kauden lopussa 252,0 252,3 251,5

Liikearvo

Hankintameno kauden alussa 29,1 29,1 29,1

Muuntoero 0,1 0,0 0,0

Tasearvo kauden lopussa 29,2 29,1 29,1
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Liikevaihto markkina-alueittain
Me 1-12/2014 1-3/2014 1-3/2015

Saksa 103,1 28,2 29,4

Ruotsi 89,1 25,3 23,7

Turkki 60,6 15,4 18,2

Iso-Britannia 45,1 12,2 10,0

Suomi 41,0 12,1 11,9

Benelux-maat 40,2 10,3 10,4

Italia 30,9 6,9 7,5

Ranska 30,5 8,1 7,3

Muu Eurooppa 20,8 5,1 5,8

Muut maat 33,9 8,2 9,1

Yhteensä 495,2 131,9 133,1

Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä ja operatiivisia valuuttakurssieroja
Me 1-12/2014 1-3/2014 1-3/2015

Liikevaihto 495,2 131,9 133,1

Liikevoitto 17,8 7,4 5,8

Nettorahoituskulut *) -27,3 -7,5 -5,3

Tulos rahoituserien jälkeen -9,5 -0,1 0,5

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
Me Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15

Saksa 28,2 26,0 22,8 26,1 29,4

Ruotsi 25,3 25,8 17,7 20,3 23,7

Turkki 15,4 14,0 14,0 17,2 18,2

Iso-Britannia 12,2 12,7 10,3 9,9 10,0

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

Benelux-maat 10,3 10,4 9,2 10,3 10,4

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

Ranska 8,1 8,9 6,0 7,4 7,3

Muu Eurooppa 5,1 5,7 5,4 4,6 5,8

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

Yhteensä 131,9 132,6 111,0 119,6 133,1

Konsernin kehitys
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Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä ja  
operatiivisia valuuttakurssieroja
Me Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15

Liikevaihto 131,9 132,6 111,0 119,6 133,1

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

Nettorahoituskulut *) -7,5 -7,0 -6,8 -6,0 -5,3

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

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä ja operatiivisia 
valuuttakurssieroja
Liikevoitto, Me Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15

Valimodivisioona 3,8 3,8 -1,0 -1,2 2,0

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

Alumiinidivisioona 2,4 2,2 1,8 1,8 2,6

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

Sisäiset erät 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,0

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

Konsernin kehitys
Me 1-12/2014 1-3/2014 1-3/2015

Liikevaihto 495,2 131,9 133,1

Liikevoitto 2,2 6,5 4,4

Nettorahoituskulut *) -30,9 -7,5 -5,3

Tulos rahoituserien jälkeen -28,7 -1,0 -0,9

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja  
operatiivisia valuuttakurssieroja
Liikevoitto, Me 1-12/2014 1-3/2014 1-3/2015

Valimodivisioona 5,3 3,8 2,0

Konepajadivisioona 3,8 0,9 0,8

Alumiinidivisioona 8,2 2,4 2,6

Muu liiketoiminta 0,7 0,3 0,4

Sisäiset erät -0,2 0,0 0,0

Componenta yhteensä 17,8 7,4 5,8
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Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin
Liikevaihto, Me 1-12/2014 1-3/2014 1-3/2015

Valimodivisioona

Ulkoinen liikevaihto 212,0 59,9 57,4

Sisäinen liikevaihto 95,7 24,7 24,0

Liikevaihto yhteensä 307,8 84,6 81,4

Konepajadivisioona

Ulkoinen liikevaihto 109,6 27,4 30,6

Sisäinen liikevaihto 12,1 3,1 2,9

Liikevaihto yhteensä 121,7 30,4 33,5

Alumiinidivisioona

Ulkoinen liikevaihto 72,4 16,2 20,1

Sisäinen liikevaihto 7,1 1,9 2,1

Liikevaihto yhteensä 79,5 18,1 22,2

Muu liiketoiminta

Ulkoinen liikevaihto 101,2 28,5 25,0

Sisäinen liikevaihto 28,7 7,5 6,8

Liikevaihto yhteensä 129,9 36,0 31,8

Sisäiset erät -143,7 -37,1 -35,8

Componenta yhteensä 495,2 131,9 133,1

Liikevoitto, Me 1-12/2014 1-3/2014 1-3/2015

Valimodivisioona 3,7 4,0 1,4

Konepajadivisioona 3,2 0,8 1,0

Alumiinidivisioona 7,9 2,3 2,4

Muu liiketoiminta 0,5 0,3 0,5

Kertaluonteiset erät -12,9 -0,9 -1,0*)

Sisäiset erät -0,2 0,0 0,1

Componenta yhteensä 2,2 6,5 4,4

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2015 liittyvät Orhangazin yksikön uudelleenjärjestelykuluihin -0,4 Me, Pietarsaaren valimon tuotannon  siirrosta 
Porin valimoon liittyviin kuluihin -0,2 Me, Smedjebackenin takomon sulkemiseen liittyviin kuluihin -0,2 Me sekä muihin kertaluonteisiin 
kuluihin yhteensä -0,2 Me.
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Konsernin kehitys neljännesvuosittain
Me Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15

Liikevaihto 131,9 132,6 111,0 119,6 133,1

Liikevoitto 6,5 5,5 -0,8 -9,0 4,4

Nettorahoituskulut *) -7,5 -7,0 -10,0 -6,4 -5,3

Tulos rahoituserien jälkeen -1,0 -1,5 -10,8 -15,4 -0,9

*) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain
Liikevaihto, Me Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15

Valimodivisioona 84,6 83,1 70,9 69,2 81,4

Konepajadivisioona 30,4 33,1 26,8 31,5 33,5

Alumiinidivisioona 18,1 19,7 20,7 21,0 22,2

Muu liiketoiminta 36,0 34,2 28,5 31,2 31,8

Sisäiset erät -37,1 -37,5 -35,8 -33,2 -35,8

Componenta yhteensä 131,9 132,6 111,0 119,6 133,1

Liikevoitto, Me Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15

Valimodivisioona 4,0 3,1 -1,7 -1,7 1,4

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

Alumiinidivisioona 2,3 2,3 1,7 1,6 2,4

Muu liiketoiminta 0,3 0,1 -0,2 0,3 0,5

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

Sisäiset erät 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,1

Componenta yhteensä 6,5 5,5 -0,8 -9,0 4,4

*)  Kertaluonteiset erät vuonna 2015 liittyvät Orhangazin yksikön uudelleenjärjestelykuluihin -0,4 Me, Pietarsaaren valimon tuotannon  siirrosta 
Porin valimoon liittyviin kuluihin -0,2 Me, Smedjebackenin takomon sulkemiseen liittyviin kuluihin -0,2 Me sekä muihin kertaluonteisiin 
kuluihin yhteensä -0,2 Me.

Tilauskanta kauden lopussa, Me Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15

Valimodivisioona 55,3 54,4 42,3 49,2 51,9

Konepajadivisioona 23,2 25,2 19,0 22,1 22,8

Alumiinidivisioona 14,1 15,3 14,4 15,9 17,2

Muu liiketoiminta 21,0 23,2 18,9 17,7 17,2

Sisäiset erät -22,9 -23,2 -15,5 -16,0 -16,8

Componenta yhteensä 90,7 94,8 79,1 88,9 92,3

 *) Tilauskanta 6.4.2015
 **) Tilauskanta 8.1.2015
***) Tilauskanta 4.7.2014

**) *)***)
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Liiketoimintasegmentit
Me 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Valimodivisioona

Varat 278,6 257,2 271,0

Velat 85,8 91,0 75,4

Investoinnit sis. rahoitusleasing 1,1 2,1 12,4

Poistot ja arvonalenemiset 2,0 2,3 12,3

Konepajadivisioona

Varat 70,5 63,9 67,8

Velat 42,8 30,4 39,9

Investoinnit sis. rahoitusleasing 0,6 0,7 6,0

Poistot ja arvonalenemiset 0,8 0,8 3,5

Alumiinidivisioona

Varat 58,6 53,3*) 51,5

Velat 8,1 9,3 5,5

Investoinnit sis. rahoitusleasing 3,2 1,0 2,8

Poistot ja arvonalenemiset 0,7 0,7 2,9

Muu liiketoiminta

Varat 81,5 77,0 78,1

Velat 51,2 44,4 50,9

Investoinnit sis. rahoitusleasing 0,2 0,3 1,5

Poistot ja arvonalenemiset 1,0 0,9 4,2

*)  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 alumiini-
tulosyksiköiden välillä vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen aikana. 31.3.2014 varat on päivitetty vastaamaan uusia allokointiperusteita.

*)
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Johdannaissopimusten nimellisarvot

31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Me Nimellisarvo Nimellisarvo Nimellisarvo

Valuuttajohdannaiset *)

Valuuttatermiinisopimukset - 17,3 0,1

Valuutanvaihtosopimukset 54,2 27,1 54,3

Valuuttaoptiot - 7,2 -

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 5,0 12,5 5,0

1-5 vuoden sisällä erääntyvät - 5,0 -

Hyödykejohdannaiset

Sähkötermiinisopimukset

Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 1,6 1,9 2,4

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

Yhteensä 62,9 74,2 63,8

*) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi.

Johdannaissopimusten käyvät arvot
31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

 
Me

Käypä arvo,
positiivinen

Käypä arvo,
negatiivinen

Käypä arvo,
netto

Käypä arvo,
netto

Käypä arvo,
netto

Valuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinisopimukset - - - 0,2 0,0

Valuutanvaihtosopimukset 0,2 -0,9 -0,6 -0,2 0,4

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1

Hyödykejohdannaiset

Sähkötermiinisopimukset - -0,7 -0,7 -1,3 -0,7

Yhteensä 0,2 -1,6 -1,3 -1,5 -0,3
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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 sähköter-
miinit, 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 saa-
duista 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 Q1 / 2015

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3

Valuuttajohdannaiset (OTC) - -0,6 -

Korkojohdannaiset (OTC) - -0,1 -

Hyödykejohdannaiset -0,7 - -

Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,9

Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q1 / 2014

Me TASO 1 TASO 2 TASO 3

Valuuttajohdannaiset (OTC) - 0,0 -

Korkojohdannaiset (OTC) - -0,2 -

Hyödykejohdannaiset -1,3 - -

Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,9

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

Tilikaudella ei ole siirretty rahoitusvaroja tai -velkoja tasojen välillä.

Korkotermiinisopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla laskettu voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten sulkemi-
sesta. Korko- ja valuuttaoptiosopimusten käypä arvo arvioidaan yleisillä optiohinnoittelumalleilla. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan 
arvostamalla ja diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöshetken markkinakoroilla. Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset arvos-
tetaan tilinpäätöspäivän valuuttatermiinihinnoilla. Sähköjohdannaisten käypä arvo on se laskennallinen voitto tai tappio, joka syntyisi sopimus-
ten sulkemisesta tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla. 
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Vastuusitoumukset

Me 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Kiinteistökiinnitykset

   Omista velvoitteista 11,2 11,7 11,2

Yrityskiinnitykset

   Omista velvoitteista 103,4 103,5 103,4

Pantit

   Omista velvoitteista 541,1 407,5 541,4

Muut vuokrasopimukset 4,4 5,4 5,2

Muut vastuut 1,3 1,4 1,3

Yhteensä 661,3 529,6 662,4

*)  Omien velvoitteiden puolesta annettujen panttien arvoa on muutettu aikaisemmin julkaistusta. Aikaisemmin julkaistu arvo oli 402,6 Me 
31.3.2014. Yhtiö on muuttanut panttien arvoa käypiin kiinteistöarvoihin perustuvaksi.

Componentalla oli 31.3.2015 taseen ulkopuolisia rahoitusleasing-sitoumuksia, ei vielä alkaneista sopimuksista, yhteensä 1,8 Me (2,4 Me) ja 
31.12.2014 1,2 Me. Rahoitusleasing-velka ja investointikohde rekisteröidään taseessa rahoitusleasing-sopimuksen alkaessa ja investointi-
kohdetta vastaanotettaessa.

*)

Euron vaihtokurssit
Päätöskurssi Keskikurssi

Yksi euro on 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

SEK 9,2901 8,9483 9,3930 9,3800 8,8569 9,0985

USD 1,0759 1,3788 1,2141 1,1261 1,3696 1,3285

GBP 0,7273 0,8282 0,7789 0,7434 0,8279 0,8061

TRY (Turkin keskuspankki) 2,8309 3,0072 2,8207 2,7707 3,0356 2,9049

RUB 62,4400 48,7800 72,3370 70,9608 48,0425 50,9518
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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 mahdollisten optioiden oikeuttama osakemäärä, pääomavaikutus 
markkinakoron mukaan verovaikutus vähentäen. Optio-oikeuksien laimennusvaikutusta laskettaessa on otettu 
osakkeiden ja optioiden täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä tekijänä huomioon se määrä osakkeita, jotka 
yhtiö olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden vaihdon toteutuessa saamansa varat omien osakkeiden han-
kintaan käypään arvoon (= tilikauden kaupantekokurssien keskiarvoon). Mahdollisesta vaihtovelkakirjalainasta 
kirjattu korko verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittä-
vissä 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 = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset +/- osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 

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