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Componenta Oyj:n puolivuosi
katsaus 1.1.-30.6. 2019
Toimitusmäärien lasku Ruotsissa heikensi käyttökatetta.
Liiketoiminnan nettorahavirta kaksinkertaistui.

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot
koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammikesäkuussa 2019 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna
2018, ellei toisin ole mainittu.

Tammi-kesäkuu, H1 2019
●● Liikevaihto pieneni ollen 59,1 Me (66,1 Me).
●● Käyttökate pieneni ollen 1,6 Me (2,7 Me).
●● Liiketulos pieneni ollen 0,8 Me (1,7 Me).

Huhti-kesäkuu, Q2 2019
●● Liikevaihto pieneni ollen 28,0 Me (32,8 Me).

Componenta pyrkii parantamaan Ruotsin liiketoiminnan kannattavuutta ja supistamaan liiketoimintaan
sitoutuvaa pääomaa. Sopeutustoimenpiteet ovat
meneillään ja niiden vaikutukset tulevat näkymään
viiveellä. Irtisanomismenettelyistä johtuen valmistuksen kustannukset laskevat hitaammin kuin liiketoiminnan volyymi. Supistamisen kulut tulevat
rasittamaan Componenta Främmestad AB:n liiketoimintaa myös loppuvuoden aikana. Componenta
Främmestad AB käy sopimusneuvotteluja asiakkaiden kanssa. Jos sopeutustoimilla ja sopimusneuvotteluilla ei saavuteta riittävää kannattavuutta, vaarantuu Componenta Främmestad AB:n toiminnan
jatkuvuus.

●● Käyttökate pieneni ollen 0,4 Me (1,3 Me).
●● Liiketulos pieneni ollen 0,1 Me (0,8 Me).

Toimitusjohtaja Harri Suutari:
Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus heikkeni vertailukaudesta. Heikkeneminen selittyy lähes
yksinomaan toimintojen supistamisella Ruotsissa.
Komasin hankinnasta aiheutuneet asiantuntijakulut
selittävät myös osan heikkenemisestä. Ruotsin toimintojen supistamisen taustalla on yhden asiakkaan
sopimuksen irtisanominen vuonna 2018. Componentan mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan
kyseisessä asiakkuudessa osoittautuivat mahdottomiksi sen jälkeen kun Turkin toiminnoista luovuttiin
vuonna 2017. Ensimmäinen vuosipuolisko sujui Suomessa Componentan liiketoiminnan laajuuden ja kannattavuuden suhteen vertailukautta paremmin.

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli
7,3 Me. Parantunut liiketoiminnan rahavirta johtuu
pääasiassa käyttöpääoman pienentymisestä.
Katsauskauden aikana yhtiö allekirjoitti sopimuksen Komas Oy:n ostamisesta. Tämä yritysjärjestely
vahvistaa merkittävästi Componentan kilpailukykyä
pitkällä aikavälillä tuoden yhtiöön uutta osaamista
ja mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä kokonaisvaltaisempia palveluita. Komas Oy:n hankinta
ei toteutunut vielä heinäkuun 2019 aikana johtuen
yhden viranomaisluvan puuttumisesta. Odotamme
saavamme luvan elokuun aikana.
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Komas Oy:n osakkeiden ja pääomalainojen osto
Componenta tiedotti 16.5.2019 allekirjoittaneensa
sopimuksen koneistustoimintaa harjoittavan Komas
Oy:n (”Komas”) osakkeiden ja pääomalainojen ostamisesta CapManin hallinnoimilta rahastoilta, Fortaco
Oy:ltä sekä eräiltä yksityishenkilöiltä.
Komas valmistaa koneistettuja komponentteja,
takeita, hydrauliikkaputkia sekä levyleikkeitä. Vuonna
2018 Komasin liikevaihto oli 44,9 Me Suomen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaan ja käyttökate 2,0 Me
(FAS). Yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa 313 työntekijää ja sen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä sekä Sastamalassa.
Komasin avainasiakkaat ovat suuria kansainvälisiä
OEM-kone- ja laitevalmistajia.
Componenta Oyj:n 1.7.2019 pidetty ylimääräinen
yhtiökokous päätti antaa hallitukselle tarvittavat
valtuudet Komas Oy:n osakkeiden ja pääomalainojen
hankintaan liittyvän yrityskaupan toteuttamiseksi.
Kaupan arvioidaan toteutuvan 30.8.2019, kun kaupalle on saatu tarvittavat viranomaishyväksynnät.
Componenta järjestää Komasin myyjille suunnatun

osakeannin kaupan vastikkeen maksamiseksi. Järjestelyn kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan
laskemalla liikkeelle 60 miljoonaa Componenta Oyj:n
uutta osaketta, mikä edustaa noin 25,3 % liikkeeseen
lasketuista Componenta Oyj:n osakkeista uusannin
jälkeen tai 24,3 % osakkeista, jos huomioidaan kaikki
osakkeisiin kohdistuvat oikeudet. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan toteutumishetken osakekurssin mukaan. Komas tullaan yhdistelemään Componentaan kaupan toteutumispäivästä lähtien.
Uusien osakkeiden listaamista varten tullaan laatimaan esite, joka sisältää pro forma -tietoja kaupan
vaikutuksista. Komasin pääomistajat, eli CapManin
hallinnoimat rahastot sekä CapManin portfolioyhtiö
Fortaco Oy (”Pääomistajat”) ovat kauppakirjassa
sitoutuneet tuleviin osakkeisiinsa kohdistuvaan
äänestysrajoitukseen, kunnes Pääomistajien omistusosuus Componentasta on laskenut alle 10 prosentin. Rajoituksen mukaan Pääomistajat eivät käytä
osakkeisiin liittyvää äänivaltaa Componentan yhtiökokouksissa siltä osin, kuin Pääomistajien osakkeiden äänet muodostavat tai ylittävät 50 prosenttia
asianomaisessa yhtiökokouksessa edustetuista
äänistä.

Avainluvut
Me
Liikevaihto
Käyttökate
Liiketulos
Liiketulos, %
Tulos rahoituserien jälkeen
Katsauskauden tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e
Laimennettu osakekohtainen tulos, e
Korollinen nettovelka*
Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden
Liiketoiminnan rahavirta
Konsernin saneerausvelat
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima
Tilauskanta kauden lopussa

1-6/2019
59,1
1,6
0,8
1,3
0,7
0,7
0,00
0,00
-9,0
7,2
7,3
39,1
1,0
7,9
15,2
655
611
9,6

1-6/2018
66,1
2,7
1,7
2,6
1,6
1,4
0,01
0,01
-4,6
15,3
16,2
35,8
0,9
3,7
16,1
710
728
16,2

Muutos-%
-10,6 %
-41,1 %
-54,1 %
-48,6 %
-56,1 %
-50,3 %
-50,3 %
-50,3 %
96,1 %
-52,8 %
-54,8 %
9,2 %
-10,8 %
46,8 %
-4,8 %
-7,7 %
-16,1 %
-40,4 %

1-12/2018
120,7
3,7
1,2
1,0
1,2
1,0
0,01
0,01
-3,4
5,6
6,0
39,3
1,8
3,5
16,0
703
668
21,7

*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.
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Tilauskanta

Tase, rahoitus ja kassavirta

Componentan tilauskanta kesäkuun 2019 lopussa oli
9,6 Me (16,2 Me). Componentan tilauskanta lasketaan
niin, että se sisältää asiakkaille vahvistetut kahden
seuraavan kuukauden tilaukset. Tilauskannan lasku
johtuu pääasiassa asiakassopimuksen päättymisestä Ruotsissa.

Katsauskauden lopussa Componenta-konsernin
velat olivat yhteensä 30,9 Me (33,7 Me), josta ulkoiset saneerausvelat olivat 15,2 Me (16,1 Me). Siitä
Componenta Oyj:n osuus oli 7,5 Me (7,8 Me), Componenta Finland Oy:n 5,2 Me (5,8 Me) ja Componenta
Främmestad AB:n 2,5 Me (2,5 Me). Ulkoisiin saneeraus-velkoihin sisältyy 0,7 Me (0,8 Me) korollista velkaa, josta 0,1 Me (0,1 Me) on lyhytaikaista. Lisäksi
muita pitkäaikaisia velkoja oli 2,3 Me (2,1 Me) ja lyhyt
aikaisia ostovelkoja, siirtovelkoja ja muita velkoja oli
13,3 Me (15,5 Me).

Liikevaihto
Katsauskauden liiketoimintoihin kuuluivat Suomessa
sijaitsevat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa ja Ruotsin Främmestadissa sijaitseva konepaja.
Lisäksi konsernilla on hallintotoimintoja sekä vähäistä
kiinteistöliiketoimintaa Suomessa.
Katsauskauden liikevaihto pieneni 10,6 % ja oli 59,1 Me
(66,1 Me), johtuen pääasiassa toimitusmäärien laskusta kannattamattoman asiakassopimuksen päättyessä Ruotsissa.
Componentan liikevaihto jakautui katsauskaudella
asiakastoimialoittain seuraavasti: raskaat ajoneuvot
58 % (63 %) ja muut teollisuuden alat 42 % (37 %).

Tulos
Konsernin katsauskauden käyttökate heikkeni edellisvuodesta ja oli 1,6 Me (2,7 Me). Katsauskauden
kannattavuutta heikensi erityisesti kannattamattoman asiakassopimuksen päättyminen Ruotsissa,
koska valmistuksen kustannukset laskevat hitaammin kuin liikevaihto. Kannattavuutta paransi toisaalta
valimotuotteisiin tehdyt hinnankorotukset sekä muut
tehostamistoimenpiteet. Lisäksi konsernin käyttökatetta rasittaa Komasin hankinnasta aiheutuneet
asiantuntijakulut 0,2 Me. Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli epäolennainen.
Konsernin katsauskauden liiketulos pieneni edellisvuodesta ja oli 0,8 Me (1,7 Me). Koneisiin ja kalustoon
liittyvät poistot olivat 0,2 Me pienemmät edellisvuoteen verrattuna.
Nettorahoituserät olivat -0,1 Me (-0,1 Me). Laskennallisten verojen nettovaikutus oli 0,0 Me (-0,2 Me).

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli
-45,2 % (-24,4 %). Nettovelkaantumisaste sisältää saneerausveloista vain korolliset velat. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa
39,1 % (35,8 %). Katsauskauden lopussa kaikkien
erillisyhtiöiden omat pääomat olivat positiiviset.
Konsernin oma pääoma oli positiivinen 19,8 Me. Konsernin omaa pääomaa parantaa myös myydyltä
Turkin yhtiöltä saadun pääomalainan 27,0 Me luokittelu oman pääoman ehtoiseksi. Pääomalainalle ei
sopimuksen mukaan makseta korkoa, eikä sille ole
määritetty takaisinmaksuaikaa. Laina on maksettava
pois ennen kuin Componenta Främmestad AB voi
maksaa osinkoa.
Katsauskauden lopussa rahat ja pankkisaamiset
olivat yhteensä 11,0 Me (6,2 Me). Yhtiöllä ei ollut
sitovia luottositoumuksia katsauskauden lopussa.
Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli
7,3 Me (3,7 Me). Parantunut liiketoiminnan rahavirta johtuu pääasiassa käyttöpääoman pienentymisestä. Katsauskauden lopussa käyttöpääoma oli 5,2 Me ja vuoden 2018 tilinpäätöshetkellä
11,7 Me, kun huomioidaan lyhytaikaiset ulkoiset
saneerausvelat. Vaihto-omaisuuteen on sitoutunut
vähemmän pääomaa ja ostovelkojen kiertoaika on
hidastunut. Lisäksi myyntisaamisten kiertoaika on
lyhentynyt.
Katsauskauden lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli
21,8 Me (20,6 Me) positiivinen ja sijoitetun pääoman
tuotto oli 7,3 % (16,2 %) ja oman pääoman tuotto
7,2 % (15,3 %).

Konsernin puolivuosikatsauksen tulos oli 0,7 Me
(1,4 Me). Katsauskauden osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,00 e (0,01 e).
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Investoinnit
Konsernin katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 1,0 Me (0,9 Me), josta taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuus oli 0,1 Me (0,0 Me)
ja IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuus oli 0,4 Me
(0,0 Me). Konsernin investointien nettorahavirta
oli -0,6 Me (0,2 Me), joka sisältää konsernin investointien kassavirran aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, myytyjen ja ostettujen osakkeiden sekä
myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden ja liike
toimintojen kassavirran.

Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsaus
kauden aikana oli 584 (584) ja vuokratyövoima
mukaan lukien 655 (710). Konsernin henkilömäärä
katsauskauden lopussa oli 562 (598), vuokratyövoima mukaan lukien yhteensä 611 (728), josta
katsauskauden lopussa Suomessa oli 69 % (67 %) ja
Ruotsissa 31 % (33 %).

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä
ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-,
tilanne- ja 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.
Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn

suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Componenta Främmestad AB sopeuttaa toimintaa vastaamaan alentuneita toimitusmääriä ja käy
sopimusneuvotteluja asiakkaiden kanssa. Jos sopeutustoimilla ja sopimusneuvotteluilla ei saavuteta riittävää kannattavuutta, vaarantuu Componenta Främme
stad AB:n toiminnan jatkuvuus. Yhtiön toiminnan
jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä sekä muita
liiketoiminnan riskejä on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteissa sekä 12.4.2019 julkaistussa tilinpäätöksessä vuodelta 2018.

Saneerausohjelmat
Saneerausohjelmien toteuttaminen Suomessa on
edennyt suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat alkavat 2019
ja päättyvät vuonna 2023. Componenta Oyj m
 aksoi
saneerausohjelman mukaisesti 10.5.2019 ulkoisia
saneerausvelkoja 0,3 Me ja 0,03 Me sisäisiä saneeraus
velkoja. Vastaavasti Componenta Finland Oy m
 aksoi
3.5.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,5 Me ja 0,4 Me
sisäisiä saneerausvelkoja. Seuraavat saneerausvelkojen
maksuerät erääntyvät marraskuussa 2019 ja ne ovat
saman suuruiset kuin toukokuussa maksetut erät.
Componenta Främmestad AB:n vuoden 2019 velanmaksu lykkääntyi vuodella eteenpäin, koska yhtiön
käyttökate oli negatiivinen 1.7.2018-30.6.2019. Takaisinmaksu on sidottu yhtiön käyttökatteeseen ja vuosittainen enimmäissuoritus on 25 % käyttökatteesta.
Mikäli vuosittaista, maksuohjelman mukaista, lyhennystä ei suoriteta käyttökatteen perusteella, siirtyy
maksu seuraavalle vuodelle. Componenta Främmestad
AB:n ja Componentan entisen Turkin yhtiön välinen
velanmaksusopimus on joustava eikä maksun lykkäys
aiheuta Componenta Främmestad AB:lle sanktioita.
Konsernin ulkoiset saneerausvelat 30.6.2019 olivat
15,2 miljoonaa euroa (31.12.2018: 16,0 Me).
Saneerausohjelmien sisältöä on kuvattu tarkemmin
vuoden 2018 tilinpäätöksessä ja tämän puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteissa.
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Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu
Me
Componenta Oyj
Componenta Finland Oy
Componenta Främmestad AB
Yhteensä

2019
0,3
0,5
0,8

2020
2021
0,7
0,7
1,0
0,9
0,8*0,4
2,5
2,0

2022
0,7
0,9
0,4
2,0

2023
2024
5,2
1,9
0,4
0,4
7,5**0,4

Yhteensä
7,5
5,2
2,5
15,2

*) Jäljellä oleva Componenta Främmestad AB:n velka Componentan entiselle Turkin yhtiölle maksetaan mikäli käyttökate näin sallii. Takaisinmaksu on
sidottu Componenta Främmestad AB:n käyttökatteeseen ja velkasopimuksen mukaan yhtiön enimmäissuoritus vuosittain on 25 % käyttökatteesta.
Mikäli vuosittaista, maksuohjelman mukaista, lyhennystä ei suoriteta käyttökatteen perusteella, siirtyy maksu seuraavalle vuodelle. Maksuohjelma voi
jatkua vuodesta 2024 eteenpäin.
**) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan
kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me
lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu
Me
Componenta Oyj
Componenta Finland Oy
Yhteensä

2019
0,0
0,4
0,4

2020
0,1
0,7
0,8

2021
0,1
0,7
0,8

2022
0,1
0,7
0,8

2023
0,2
1,5
1,6

Yhteensä
0,4
4,0
4,4

Componenta Främmestad AB on maksanut kaikki sisäiset saneerausvelkansa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj:n 16.5.2019 pidetty varsinainen
yhtiökokous vahvisti 1.1.-31.12.2018 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä.
Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet
Petteri Walldénin, Asko Nevala ja Anne Leskelän sekä
uutena jäsenenä Harri Pynnän.
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.

yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu
yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiö
kokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokous
kutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. Yhtiö
kokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös
Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa.”

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj:n 1.7.2019 pidetty ylimääräinen
yhtiökokous päätti antaa hallitukselle tarvittavat valtuudet Komas Oy:n osakkeiden ja pääomalainojen
hankintaan liittyvän yrityskaupan toteuttamiseksi.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastus
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista yrityskaupan toteuttamiseksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiökokoukset voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää vaihtoehtoisesti joko Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa.
Yhtiöjärjestyksen kohta 8 kuuluu yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen seuraavasti: ”Kutsu

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 60 000 000
uutta osaketta, mikä määrä vastaa noin 33,8 %
yhtiön k
 aikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutuksen perusteella annettavia
osakkeita voidaan käyttää maksuna suunnitellussa
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

6

yrityskaupassa. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta
voidaan suorittaa apporttiomaisuudella. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään kaikista
muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa enintään 30.6.2020
saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
omien osakkeiden pantiksi ottamisesta.
Yrityskaupan ehtojen mukaisesti yhtiö ottaa kauppahinnan maksuna myyjille annettavia omia osakkeita
pantiksi. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 12 000 000 oman osakkeen
pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus ei saa valtuutuksen perusteella tehdä
päätöstä, jonka perusteella pantiksi otettavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä
mahdollisesti hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden kanssa olisi yhden kymmenesosan tai enemmän
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on valtuutuksen
nojalla oikeutettu päättämään kaikista muista omien
osakkeiden pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutuksen päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta
ehdotetaan olevan voimassa enintään 30.6.2020
saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
osakkeiden luovuttamisesta.
Edellisessä päätöskohdassa annetun valtuutuksen
nojalla pantiksi saatujen omien osakkeiden mahdollista realisointia varten yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.
Luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 12 000 000 osaketta, mikä määrä vastaa
noin 6,8 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakkeiden luovutuksen
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2020
saakka.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumäärää korotetaan neljästä viiteen. Yhtiökokous

päätti valita nykyisen hallituksen jäsenten lisäksi Harri
Suutarin. Yhtiökokous päätti, että Harri Suutarille
maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytty hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen (pro rata temporis). Päätös on ehdollinen Komas Oy:tä koskevan
yrityskaupan toteutumiselle, ja mikäli yrityskauppa
ei toteudu, päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten valinnasta sekä hallituksen
palkkioista raukeavat.

Hallitus ja johto
Componenta Oyj:n hallitus piti 16.5.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymis
kokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheen
johtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi
Anne Leskelän.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksessa 1.7.2019
hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä ja täydensi
hallitusta Harri Suutarilla. Päätös on ehdollinen Komas
Oy:tä koskevan yrityskaupan toteutumiselle, ja mikäli
yrityskauppa ei toteudu, päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten valinnasta sekä
hallituksen palkkioista raukeavat.
Hallitus päätti, että erillistä tarkastusvaliokuntaa ei
perusteta ja, että hallitus kokonaisuudessaan vastaa
tehtävistä, jotka Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa on annettu tarkastusvaliokunnalle.

Osakkeet ja osakepääoma
Componenta Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Osakkeen katsauskauden keskikurssi oli
0,14 euroa (0,18 euroa), alin kurssi 0,11 euroa
(0,14 euroa) ja ylin kurssi 0,17 euroa (0,26 euroa).
Osakkeen kurssi kesäkuun lopussa oli 0,15 euroa
(0,18 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli
katsauskauden lopussa 26,9 Me (34,8 Me) ja osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella 20 % (40 %)
osakekannasta.
Componentan osakepääoma oli katsauskauden
päättyessä 1,0 Me (1,0 Me). Yhtiön osakkeiden
yhteenlaskettu määrä katsauskauden lopussa oli
177 269 224 (177 269 224) osaketta.
Osakkeenomistajien määrä katsauskauden päättyessä oli 7 846 (7 798).
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019
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Ohjeistus vuodelle 2019
Componenta päivitti vuoden 2019 tulosohjeistustaan 16.5.2019 annetussa liiketoimintakatsauksessa.
Componenta odottaa liikevaihdon vuonna 2019 olevan 90 - 110 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän
positiivisena. Vuoden 2018 liikevaihto oli 120,7 Me ja
käyttökate 3,7 Me.
Tulosohjeistus perustuu oletukseen, että Komas Oy:n
yrityskauppa toteutuu 30.8.2019. Lisäksi mahdolliset
valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa

liiketoimintanäkymiin. Uusilla laskentaperiaatteiden
muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta
tulevaan tilinpäätökseen.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Componenta on lopettanut vaihtoehtoisina tunnuslukuina esitettyjen oikaistun liikevaihdon, oikaistun
käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen raportoinnin.
Componenta julkaisee edelleen tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän puolivuosikatsauksen lopussa.

Helsinki 2. elokuuta 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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Puolivuosikatsauksen taulukot
Laadintaperiaatteet
Componenta Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsauksetsäännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä
Componentan 12. huhtikuuta 2019 julkaistun tilinpäätöksen 2018 kanssa. Componenta on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018 lukuun
ottamatta vuonna 2019 voimaan tulleita Componentaa koskevia IASB:n julkistamia uusia ja uudistettuja
IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Puolivuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole
tilintarkastettu.

Konsernin avaavaan taseeseen kirjattiin 0,4 Me
käyttöomaisuuserä ja vastaavasti konsernin taseen
pitkä- ja lyhytaikaisiin korottomiin velkoihin kirjattiin 0,4 Me vuokrasopimusvelkaa. Katsauskauden
lopussa tulokseen on kirjattu -0,1 Me poistoja ja velkojen muutosta 0,1 Me. Käyttökate parani 0,1 Me,
koska vuokrakulut siirtyivät poistoihin ja rahoitus
eriin. Rahavirtalaskelmassa vuokrasopimuksiin liittyvät maksut on esitetty rahoituksen rahavirrassa ja
korko liiketoiminnan rahavirrassa. Aikaisemmin kaikki
operatiivisten vuokrasopimusten vuokrakulut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. Katsauskauden
lopussa vaikutus konsernin liiketoiminnan rahavirtaan
oli 0,1 Me, investointien rahavirtaan 0,0 Me ja rahoituksen rahavirtaan -0,1 Me.

Sovelletut uudet standardit

Saneerausohjelmat

IFRS 16, Vuokrasopimukset

Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneeraus
menettelyn 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.

Componenta on ottanut uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen. Standardissa esitetään periaatteet vuokrasopimusten
kirjaamiselle, arvostamiselle, esittämistavalle ja tilinpäätöksessä esitettäville tiedoille. Uuden standardin
soveltamisen seurauksena vuokralle ottajan vuokrasopimukset merkitään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasing-sopimuksia
ei enää erotella. Uuden standardin mukaan taseeseen
kirjataan omaisuuserä (käyttöoikeusomaisuuserä) ja
vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka.
Componenta on soveltanut standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää, jolloin käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei ole
oikaistu. Componenta on hyödyntänyt standardin
sallimaa helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaisia ja
arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia vuokrasopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. Toistaiseksi voimassaolevien sopimusten osalta konserni on kirjannut taseeseen vain sellaiset vuokrasopimukset, joilla
on yli 12 kuukauden irtisanomisaika, eivätkä sisällä
merkittävää purkuehtoa.

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.
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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.
Turkin yhtiön osakekaupan toteutuminen vaikuttaa jonkin verran Helsingin käräjäoikeuden 23.8.2017
vahvistaman Componenta Oyj:n saneerausohjelman toteutumiseen. Lainatakaus turkkilaisille klubilainapankeille, määrältään 80 Me, otettiin huomioon
vahvistetussa saneerausohjelmassa ehdollisena
ja enimmäismääräisenä saneerausvelkana, koska
saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen hetkellä turkkilaiset klubilainapankit eivät olleet vielä
vapauttaneet Componenta Oyj:tä lainatakauksesta.
Osakekaupan toteuduttua 80 Me:n takausvastuu
poistui Componenta Oyj:n ehdollisina ja enimmäis
määräisinä huomioiduista saneerausohjelman
veloista. Componenta Oyj:n etuoikeudettomilla velkojilla on saneeraus- ohjelmaan sisältyvän lisäsuoritusvelvollisuuden perusteella oikeus 80 Me:n saneerausvelalle maksettavaa suoritusta vastaavaan
osuuteen eli yhteensä 3,2 Me suuruiseen lisäsuoritukseen maksuohjelman viimeisenä maksupäivänä
marraskuussa 2023. Lisäsuoritus maksetaan yhtiön
saneerausohjelman mukaisille etuoikeudettomille
velkojille näiden saatavien mukaisessa suhteessa.
Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n
yhteenlaskettujen taseessa olevien ulkoisten saneerausvelkojen määrä velkaleikkausten jälkeen oli noin
13,6 Me, kun otettiin huomioon 80 Me:n takausvastuun poistumisesta syntyvä lisäsuoritusvelvollisuus sekä ehdollisille ja enimmäismääräisille

saneerausveloille kohdistetut suoritukset. Takausvastuu sekä muut ehdolliset ja enimmäismääräiset
velat oli aiemmin huomioitu vain taseen ulkopuolisissa vastuissa. Componenta Oyj maksoi saneerausohjelman mukaisesti 10.5.2019 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja 0,03 Me sisäisiä saneerausvelkoja.
Vastaavasti Componenta Finland Oy maksoi 3.5.2019
ulkoisia saneerausvelkoja 0,5 Me ja 0,4 Me sisäisiä saneerausvelkoja.Seuraavat saneerausvelkojen
maksuerät erääntyvät marraskuussa 2019 ja ne ovat
samansuuruiset kuin toukokuussa maksetut erät.
Konsernin ulkoiset saneerausvelat 30.6.2019 olivat
yhteensä 15,2 Me (31.12.2018: 16,0 Me).
Componenta Främmestad AB:n saneerausohjelma
vahvistettiin Skaraborgin käräjäoikeuden päätöksellä 3.7.2017. Yhtiön on määrä, paikallisen tuomio
istuinpäätöksen mukaisesti, maksaa 12 kuukauden
kuluessa päätöksestä lukien noin 2,6 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 sopi- muksen 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 Främme
stad AB:n käyttökatteeseen. Componenta Främme
stad 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. Componenta
Främmestad AB maksoi maaliskuussa, sen heinäkuussa 2018 erääntyneet saneerausvelat ja jäljellä on
enää 2,5 Me:n velka Turkille. Componenta Främme
stad AB:n vuoden 2019 velanmaksu lykkääntyi vuodella eteenpäin, koska yhtiön käyttökate oli negatiivinen 1.7.2018-30.6.2019. Takaisinmaksu on sidottu
yhtiön käyttökatteeseen ja vuosittainen enimmäissuoritus on 25 % käyttökatteesta. Mikäli vuosittaista,
maksuohjelman mukaista, lyhennystä ei suoriteta
käyttökatteen perusteella, siirtyy maksu seuraavalle vuodelle. Componenta Främmestad AB:n ja
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Componentan entisen Turkin yhtiön välinen velanmaksusopimus on hyvin joustava eikä maksun lykkäys aiheuta Componenta Främmestad AB:lle sanktioita.
Saneerausohjelmien sisältö on kuvattu tarkemmin
vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

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.
Johto pitää edelleen konsernitilinpäätöksen laatimista
perusteltuna, koska yhtiön ja sen konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tytäryhtiöiden toiminnot liittyvät
läheisesti toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Näin
ollen Componentan taloudellinen informaatio esitetään
konsernin osavuosikatsauksena, joka kattaa yhtiön ja
yrityssaneerauksen alla olevat tytäryhtiöt sekä muiden emoyrityksen määräysvallassa olevien yritysten
taloudellisen informaation.
Saneerausohjelmien sisältö on kuvattu tarkemmin
vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta
Tämä osavuosikatsaus 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. Saneeraus
ohjelmista 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 sen vaikutukseen yhtiön tuloskehitykseen sekä saneerausohjelmien ja rahoitustransaktioiden onnistumiseen
liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka 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 kyke-

nevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman
riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa
normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja
koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla
ulkopuolista rahoitusta.
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●● Componenta Främmestad AB:n kannattamatto-

mien asiakkaiden sopimusten päättymisen johdosta tehtävän toiminnan sopeuttamisen ja toimintamallin muutoksen tavoitteena on kustannusten
sekä sitoutuneen käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen rakenteellinen pienentäminen. Toiminnan sopeuttamiseen ja toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että ennustetut myyntivolyymit
ja katetasot eivät toteudu, jos suurimmat asiakkaat
siirtävät työt kilpailijoille.
●● Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassa

virtaennusteita 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 volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista ja käyttöpääomatarpeista. Näihin arvioihin
liittyy IFRS-standardien mukaisesti merkittävää epävarmuutta, sillä ei ole varmuutta, että ennustetut
myynnin volyymit, myyntihinnat ja käyttökatetasot

tullaan saavuttamaan tai investoinnit pystytään
toteuttamaan arvioidulla tavalla. Lisäksi yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä
sekä muita liiketoiminnan riskejä on kuvattu yhtiön
12.4.2019 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Johdon harkintaa edellyttävät
laadintaperiaatteet
Laadittaessa tätä osavuosikatsausta kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia. Seuraavassa kappaleessa mainitaan ne arviot
ja oletukset, joihin liittyy merkittävä riski varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen olennaisista muutoksista.
Tätä osavuosikatsausta 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 aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden
arvostusta ja vastuusitoumuksia.
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Konsernin tuloslaskelma
Me
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Käyttökate
% liikevaihdosta
Poistot ja arvonalenemiset
Liiketulos
% liikevaihdosta
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos rahoituserien jälkeen
% liikevaihdosta
Verot
Tilikauden tulos
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos
- Laimentamaton, e, yhteensä
- Laimennettu, e

1.1.-30.6.2019
59,1
0,0
-57,5
1,6
2,7
-0,8
0,8
1,3
-0,1
0,7
1,2
0,0
0,7

1.1.-30.6.2018
66,1
1,2
-64,5
2,7
4,1
-1,0
1,7
2,6
-0,1
1,6
2,4
-0,2
1,4

1.1.-31.12.2018
120,7
2,4
-119,4
3,7
3,1
-2,5
1,2
1,0
0,0
1,2
1,0
-0,2
1,0

0,7

1,4

1,0

0,00
0,00

0,01
0,01

0,01
0,01

1.1.-30.6.2019
0,7

1.1.-30.6.2018
1,4

1.1.-31.12.2018
1,0

Konsernin laaja tuloslaskelma
Me
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus
Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät
Muuntoeron muutos
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
Rahavirran suojaukset
Muut erät
Tulosvaikutteiset yhteensä

0,0

0,0

0,0

-0,1
0,0
-0,1

-1,0
0,0
-1,0

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

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

0,0
-0,1

0,0
-1,0

0,0
-0,1

Tilikauden laaja tulos

0,6

0,5

0,9

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille

0,6

0,5

0,9

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019
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Konsernin tase
Me
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Aineelliset hyödykkeet
Saamiset
Muut rahoitusvarat ja osakeomistukset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

30.06.2019

30.06.2018

31.12.2018

0,4
0,0
20,6
0,4
0,0
0,0
21,5

0,6
0,0
19,7
0,4
0,0
0,0
20,7

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

10,4
7,8
0,0
11,0
29,2

13,5
11,2
0,0
6,2
30,8

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

0,0

1,0

0,0

Varat yhteensä

50,7

52,5

48,9

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma yhteensä

1,0
18,8
19,8
19,8

1,0
17,8
18,8
18,8

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

1,2
13,4
0,0
1,4
16,0

1,2
14,8
0,0
1,4
17,4

1,5
13,7
0,0
1,4
16,6

0,8
14,0
0,0
0,0
14,8

0,3
15,9
0,0
0,1
16,3

0,5
12,6
0,0
0,0
13,1

30,9

33,7

29,7

50,7

52,5

48,9

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Verosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät

Velat
Pitkäaikaiset
Korolliset velat
Korottomat velat ja pääomalainat
Varaukset
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset
Korolliset velat
Korottomat velat
Tuloverovelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä
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Konsernin rahavirtalaskelma
Me
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen
Poistot ja arvonalenemiset
Rahoituksen tuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut
Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta

1.1.-30.6.2019

1.1.-30.6.2018

1.1.-31.12.2018

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

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

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

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat
Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien nettorahavirta

-0,6
-0,6

-0,5
0,7
0,0
0,2

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

Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen maksut
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)

-0,3
-0,8
-1,0
5,7

-0,2
-3,0
-3,2
0,7

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

5,3
0,0
11,0

5,5
0,0
6,2

5,5
0,0
5,3

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Me
Oma pääoma 1.1.2019

Osakepääoma

1,0

Rakennusten ja
Sijoitetun maa-alueiden
vapaan oman
uudelleenYlikurssipääoman
arvostusrahasto
rahastot
rahasto

0,0

0,4

0,0

Muut Rahavirran
rahastot suojaukset

29,5

0,0

Muunto- Kertyneet
erot voittovarat

-1,0

Tilikauden tulos

Oma
pääoma
yhteensä

-10,7

19,2

0,7

0,7

Laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

-0,2

Rahavirran suojaukset
Muutokset rakennusten ja maa-alueiden
uudelleenarvostusrahastossa

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

0,7

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,0

19,8

Muunto- Kertyneet
erot voittovarat

Oma
pääoma
yhteensä

Liiketoimet omistajien kanssa:
Optio- ja osakepalkitseminen
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.6.2019

Me
Oma pääoma 1.1.2018

1,0

Osakepääoma

1,0

0,0

0,4

0,0

Rakennusten ja
Sijoitetun maa-alueiden
vapaan oman
uudelleenYlikurssipääoman
arvostusrahasto
rahastot
rahasto

0,0

0,4

0,0

29,5

0,0

Muut Rahavirran
rahastot suojaukset

29,5

0,0

-1,2

-0,9

Tilikauden tulos

-11,7

18,3

1,4

1,4

Laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

-1,0

Rahavirran suojaukset
Muutokset rakennusten ja maaalueiden uudelleenarvostusrahastossa

0,0

0,0
0,0

Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

1,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,2

18,8

Liiketoimet omistajien kanssa:
Optio- ja osakepalkitseminen
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.6.2018

1,0

0,0

0,4

0,0

29,5

0,0

-1,9
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Konsernin kehitys
Konsernin kehitys neljännesvuosittain
Me
Liikevaihto
Liiketulos
Nettorahoituskulut
Tulos rahoituserien jälkeen

Q2/19
28,0
0,1
0,0
0,0

Q1/19
31,1
0,7
-0,1
0,7

Q4/18
29,1
-0,7
0,1
-0,6

Q3/18
25,6
0,3
0,0
0,3

Q2/18
32,8
0,8
0,0
0,7

Q1/18
33,3
0,9
-0,1
0,9

Q2/19
9,6

Q1/19
20,5

Q4/18
21,7

Q3/18
23,2

Q2/18
16,2

Q1/18
23,6

Tilauskanta kauden lopussa
Me
Tilauskanta

Liikevaihto
Componenta tarjoaa asiakkailleen koko toimitusketjun kattavat palvelut sisältäen suunnittelun, valamisen, koneistuksen, pintakäsittelyt ja logistiset palvelut. Componentan pääasialliset myytävät tuotteet
ovat koneistamattomia, koneistettuja ja maalattuja rautavalukomponentteja. Componenta palvelee

asiakkaita, joiden kanssa Componentalla on vahvat ja
pitkäaikaiset suhteet. Maantieteellinen toiminta-alue
on Eurooppa, mutta yhteistyötä tehdään myös globaalisti toimivien asiakkaidemme kanssa. Konsernin
näkö-kulmasta merkityksettömiä myyntituottoja saadaan toimisto- ja teollisuustilojen vuokrauksesta.

Liikevaihto markkina-alueittain
Me
Ruotsi
Suomi
Benelux-maat
Saksa
Muu Eurooppa
Muut maat
Yhteensä

1.1.-30.6.2019
21,4
15,6
8,6
3,6
7,8
2,2
59,1

1.1.-30.6.2018
24,2
14,6
11,5
3,3
9,4
3,0
66,1

1.1.-31.12.2018
46,3
26,8
19,0
7,0
15,9
5,7
120,7

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

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain
Me
Ruotsi
Suomi
Benelux-maat
Saksa
Muu Eurooppa
Muut maat
Yhteensä

Q2/19
10,2
7,9
3,7
1,8
3,4
1,0
28,0

Q1/19
11,2
7,7
4,9
1,7
4,4
1,2
31,1

Q4/18
12,3
5,8
4,3
1,9
3,4
1,3
29,1

Q3/18
9,8
6,5
3,1
1,7
3,1
1,3
25,6

Q2/18
11,8
7,4
5,4
1,7
5,2
1,3
32,8
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Liikevaihto toimialoittain
%
Raskaat ajoneuvot
Muut
Yhteensä

1.1.-30.6.2019
58
42
100

1.1.-30.6.2018
63
37
100

1.1.-31.12.2018
63
37
100

Liikevaihto asiakkaittain
Componentalla on kaksi merkittävää asiakasta, joiden osuus liikevaihdosta ylittää 10%. Ensimmäisen

asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 41,6 %
(48,6 %) ja toisen on 17,1 % (15,5 %).

Hankitut liiketoiminnat
Componenta ei hankkinut liiketoimintoja vuonna 2019
ja 2018.

Myydyt liiketoiminnat
Vuonna 2019 Componenta ei ole myynyt liiketoimintoja.
Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi
määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin markkina
hintaan ja niiden yhteenlaskettu kassavaikutus konsernissa oli 0,2 Me. 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. Lisäksi Componenta Finland Oy myi Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato -nimisen yhtiön osakkeet 25.6.2018. Myynti toteutettiin markkinahintaan
ja kaupan kassavaikutus oli 0,2 Me. Edellä mainittujen
kauppojen yhteenlaskettu tulosvaikutus konsernissa
oli 0,2 Me.
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Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Me
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Hankintameno kauden alussa
Käyttöoikeusomaisuushyödykkeet (IFRS 16)
Muuntoerot
Lisäykset
Hankitut liiketoiminnot
Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos
Vähennykset ja siirrot erien välillä
Hankintameno kauden lopussa
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

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

142,8
0,4
-1,0
0,7
0,0
0,0
0,0
142,8

142,9
-2,1
0,6
0,0
0,0
-0,3
141,0

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

-122,4
0,8
0,2
0,0
-0,8
-122,2

-121,9
1,5
0,0
0,0
-1,0
-121,3

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

20,6

19,7

20,4

Vuokrasopimusvelat
Me
Vuokravastuut muista vuokrasopimuksista 31.12.2018
Diskontattu 1.1.2019
Rahoitusleasingvelat 31.12.2018
Poikkeukset liittyen:
- lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin
- arvoltaan vähäisiin omaisuuseriin
Vuokrasopimusvelat 1.1.2019

IFRS 16 -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin liiketulokseen tai tunnus
lukuihin. Liiketoiminnan rahavirta parani noin 0,2 Me,

01.01.2019
0,6
0,6
0,6
-0,2
0,0
1,0

koska vuokrakulut 0,3 Me esitetään rahoituksen rahavirrassa ja katsauskauden poistot olivat 0,1 Me.

Käyttöoikeusomaisuushyödykkeiden muutokset
Me
Kirjanpitoarvo 1.1.2019
Lisäykset
Vähennykset
Poistot
Kurssierot
Kirjanpitoarvo 30.6.2019

30.6.2019
0,4
0,1
-0,1
-0,1
0,0
0,3
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Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Me
Sijoitukset
Myytävänä olevaksi luokitellut varat yhteensä

30.06.2019
0,0
0,0

Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät koostuivat yhtiön myynnissä olevista sijoituskiinteistöistä.
Yhtiön saneerausohjelman mukaisesti yhtiön on
saneerausohjelman aikana myytävä konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomat omistamansa kiinteistöyhtiöt ja niiden osuudet. Yhtiö on toteuttanut
saneerausohjelmaa vuoden 2018 aikana ja myynyt

30.06.2018
1,0
1,0

31.12.2018
0,0
0,0

kaikki vuonna 2017 myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät. Vuonna 2017 yhtiö luokitteli osan
kiinteistöyhtiöistä, jotka täyttivät IFRS 5-standardin
Myytävän olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaiset vaatimukset, myytävissä
oleviksi pitkäaikaisiksi omaisuuseriksi. Sijoituskiinteistöt arvostettiin käypään arvoon.

Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot luokittain
Me, 30.6.2019
Pitkäaikaset varat
Lainasaamiset
Muut saamiset

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat ja
-velat

Jaksotettuun
hankintamenoon
arvostetut
rahoitusvarat ja
-velat

Käypään arvoon
muiden laajan
tuloksen erien
kautta arvostetut
rahoitusvarat

Muut rahoitusvarat
ja -velat

Yhteensä

0,1
0,1

0,1
0,1

Lyhytaikaiset varat
Rahavarat
Myyntisaamiset

11,0
6,4

11,0
6,4

Rahoitusvarat yhteensä

17,6

17,6

Pitkäaikainen vieras pääoma
Vuokrasopimusvelat
Muut lainat
Ostovelat ja saadut ennakot
Korolliset saneerausvelat

0,3
0,4
0,3
0,6

0,3
0,4
0,3
0,6

Lyhytaikainen vieras pääoma
Vuokrasopimusvelat
Eläkelainat
Muut lainat
Ostovelat ja saadut ennakot
Korolliset saneerausvelat

0,5
0,1
4,8
0,1

0,5
0,1
4,8
0,1

Rahoitusvelat yhteensä

7,1

7,1
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Me, 31.12.2018
Pitkäaikaset varat
Lainasaamiset
Muut saamiset

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat ja
-velat

Jaksotettuun
hankintamenoon
arvostetut
rahoitusvarat ja
-velat

Käypään arvoon
muiden laajan
tuloksen erien
kautta arvostetut
rahoitusvarat

Muut rahoitusvarat
ja -velat

Yhteensä

0,0
0,1

0,0
0,1

5,3
6,6

5,3
6,6

12,0

12,0

Pitkäaikainen vieras pääoma
Vuokrasopimusvelat
Muut lainat
Ostovelat ja saadut ennakot
Korolliset saneerausvelat

0,4
0,4
0,4
0,7

0,4
0,4
0,7

Lyhytaikainen vieras pääoma
Vuokrasopimusvelat
Eläkelainat
Muut lainat
Ostovelat ja saadut ennakot
Korolliset saneerausvelat

0,2
0,1
4,1
0,1

0,2
0,0
0,1
4,1
0,1

Rahoitusvelat yhteensä

6,4

6,0

Lyhytaikaiset varat
Rahavarat
Myyntisaamiset
Rahoitusvarat yhteensä

Taulukkoon ei ole sisällytetty korottomia saneerausvelkoja.

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

Lainat kirjataan hankintahetkellä käypään arvoon ja
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen
efektiivisen koron menetelmää. Hankintamenoa laskettaessa huomioidaan olennaiset transaktiokulut.
Rahavarat sisältävät käteisvarat ja rahat pankkitileillä
sekä lyhytaikaiset pankkitalletukset.
Konsernilla ei ole johdannaisinstrumentteja, joihin
sovellettaisiin suojauslaskentaa.

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

21

Vastuusitoumukset
Me
Kiinteistökiinnitykset
Omista velvoitteista
Yrityskiinnitykset
Omista velvoitteista
Pantit
Omista velvoitteista

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

3,2

3,2

3,2

-

0,0

-

-

0,0

-

Muut vuokrasopimukset

0,1

0,8

0,6

Muut vastuut
Yhteensä

0,4
3,7

0,0
4,0

0,8
4,5

Vuokravastuiden vertailukelpoisuuteen vaikuttaa
IFRS 16 -standardin käyttöönotto 1.1.2019. Stan-

dardin käyttöönoton myötä osa vuokrasopimuksista
on kirjattu taseeseen.

Lähipiiritapahtumat
Componentan lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytär
yhtiöt, yhtiön johto sekä heidän lähipiirinsä. Yhtiön
johto koostuu emoyhtiön hallituksesta, toimitusjohtajasta ja johtoryhmästä. Johdon lähipiiriin kuuluu henkilöiden perhe sekä heidän määräysvaltayhteisönsä.

Componentalla ei ollut liiketapahtumia yhtiön lähipiiriin
kuuluvan johdon kanssa vuonna 2019 eikä vuonna
2018. Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä.
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Konsernin tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma/osake, e
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %
Korolliset nettovelat, Me
Nettovelkaantumisaste, %
Tilauskanta, Me
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Me
Bruttoinvestoinnit ilman taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuutta, Me
Bruttoinvestoinnit (sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden), % liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima
Henkilöstö kauden lopussa
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, %, jatkuvat toiminnot
Vastuusitoumukset, Me

30.06.2019
39,1
0,11
21,8
7,3
7,2
-9,0
-45,2
9,6
1,0
0,6
1,7
584
655
562
611
73,6
3,7

30.06.2018
35,8
0,11
20,6
16,2
15,3
-4,6
-24,1
16,2
0,9
0,9
1,3
584
710
598
728
77,9
4,0

31.12.2018
39,3
0,11
21,2
6,0
5,6
-3,4
-17,5
21,7
1,8
1,8
1,5
596
703
602
668
77,8
4,5

Osakekohtaiset tiedot
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e
Laimennettu osakekohtainen tulos, e
Rahavirta/osake, e

30.06.2019
0,00
0,00
0,04

30.06.2018
0,01
0,01
0,02

31.12.2018
0,01
0,01
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)

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

Rahavirta/osake, e
(CEPS)

= Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

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
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