1

Vuosikatsaus
2018

SISÄLLYS

TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

Sisällys
Componenta lyhyesti...............................................................................................................................................

3

15

Myyntisaamiset ....................................................................................................................................................................

51

16

Muut lyhytaikaiset saamiset ja siirtosaamiset ..................................................................................................

51

17

Laskennalliset verosaamiset ja -velat....................................................................................................................

52

18

Sijoituskiinteistöt..................................................................................................................................................................

54

Toimitusjohtajan katsaus.......................................................................................................................................

5

Hallituksen toimintakertomus............................................................................................................................

6

Tunnusluvut...................................................................................................................................................................

21

19

Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät...................................................................................................

54

Tunnuslukujen laskentakaavat...........................................................................................................................

22

20

Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.........................................................................................................................

55

Konsernin taloudellinen kehitys.........................................................................................................................

23

21

Pääoman hallinta...................................................................................................................................................................

56

Konsernitilinpäätös....................................................................................................................................................

22

Osakeperusteiset maksut..............................................................................................................................................

56

24

23

Eläkevelvoitteet ja muut työsuhde-etuudet......................................................................................................

58

Konsernin tuloslaskelma....................................................................................................................................
Konsernin laaja tuloslaskelma.........................................................................................................................
Konsernin tase.........................................................................................................................................................
Konsernin rahavirtalaskelma...........................................................................................................................
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista.............................................................................
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot.................................................................................................................

24

24

Varaukset..................................................................................................................................................................................

58

25

25

Rahoitusriskit ja -instrumentit.....................................................................................................................................

58

26

26

Saneerausvelat.....................................................................................................................................................................

62

27

27

Muut lyhytaikaiset velat ja siirtovelat......................................................................................................................

63

28

28

Velkojen täsmäytys rahoituksen rahavirtaan...................................................................................................

63

30

29

Rahoitusleasingvelat..........................................................................................................................................................

64

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet.....................................................................................................................

30

30

Muut vuokrasopimukset.................................................................................................................................................

65

31

Vastuusitoumukset............................................................................................................................................................

65

32

Lähipiiritapahtumat.............................................................................................................................................................

66

33

Tilikauden jälkeiset tapahtumat..................................................................................................................................

66

Emoyhtiön tilinpäätös .............................................................................................................................................

67

Emoyhtiön tuloslaskelma..................................................................................................................................
Emoyhtiön tase........................................................................................................................................................
Emoyhtiön rahavirtalaskelma..........................................................................................................................
Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet......................................................................................
Emoyhtiön liitetiedot............................................................................................................................................

67

1

Liikevaihto................................................................................................................................................................................

39

2

Hankitut ja myydyt liiketoiminnot .............................................................................................................................

40

3

Lopetetut toiminnot...........................................................................................................................................................

41

4

Liiketoiminnan muut tuotot...........................................................................................................................................

43

5

Liiketoiminnan kulut............................................................................................................................................................

43

6

Henkilöstökulut.....................................................................................................................................................................

44

7

Tutkimus- ja kehitysmenot...........................................................................................................................................

44

8

Poistot ja arvonalenemiset............................................................................................................................................

44

9

Rahoitustuotot ja -kulut..................................................................................................................................................

45

10

Tuloverot...................................................................................................................................................................................

45

11

Osakekohtainen tulos........................................................................................................................................................

46

12

Aineettomat hyödykkeet...............................................................................................................................................

13
14

68
69
70
73

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset....................................................................

81

47

Tilintarkastuskertomus...........................................................................................................................................

82

Aineelliset hyödykkeet.....................................................................................................................................................

48

Tietoja osakkeenomistajille..................................................................................................................................

89

Vaihto-omaisuus..................................................................................................................................................................

50

2

SISÄLLYS

TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

Componenta lyhyesti
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja
komponentteja asiakkailleen, jotka ovat
globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.
Toiminta-ajatuksemme perustuu asiakkaamme liiketoiminnan
syvälliseen ymmärtämiseen. Haluamme tukea asiakkaitamme läpi
koko prosessin, suunnittelusta ja tuotannosta toimituksiin asti.

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain vuonna 2018

Muut maat

Ruotsi

5%

38 %

Suomi

22 %

Lähes 700 ammattilaistamme ovat sitoutuneet toimittamaan
vastuullisesti tuotettuja valurautakomponentteja joustavasti ja
korkealla laadulla. Valimoliiketoimintomme sijaitsevat Porissa ja
Karkkilassa, Suomessa ja konepajamme Främmestadissa, Ruotsissa.
Componentan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (CTH1V).
Liikevaihto

120,7 Me
Liikevaihdon jakautuminen
raskaat ajoneuvot

63 %

muut teollisuuden alat

37 %

Oikaistu käyttökate

4,9 Me

Oikaistu liiketulos

2,9 Me

Saksa

6%

Henkilöstömäärä
keskimäärin

~700

Benelux-maat

16 %

Tilauskanta
vuoden lopussa

21,7 Me

Muu Eurooppa

13 %
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Avainluvut

2018
IFRS

2017
IFRS

Muutos

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me

120,7

122,4

-1,4 %

Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me

3,7

29,8

-87,6 %

Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Me

1,2

26,3

-95,3 %

Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, %

1,0

21,5

-95,2 %

Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me

1,2

128,3

-99,0 %

Tulos, jatkuvat toiminnot, Me

1,0

128,8

-99,2 %

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e

0,01

0,70

-99,2 %

Laimennettu osakekohtainen tulos, e

0,01

0,70

-99,2 %

3,5

2,8

22,9 %

Korollinen nettovelka, Me

-3,4

-3,0

-13,3 %

Omavaraisuusaste, %

39,3

34,8

13,1 %

1,8

1,6

12,1 %

Konsernin saneerausvelat, Me

16,0

19,0

-16,1 %

Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima,
jatkuvat toiminnot

668

691

-3,3 %

Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me

Vuosi 2018 lyhyesti
●●

Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oikaistu
liikevoitto parani hieman.

MUU
INFORMAATIO

Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot, Me

●●

Saimme Suomen valimoille uusia merkittäviä tilauksia.

●●

Saneerausohjelmat etenivät suunnitellusti.

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima,
jatkuvat toiminnot

703

680

3,4 %

>> Jatkoimme kannattavuutta parantavia toimenpiteitä:

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me

21,7

23,6

-7,8 %

2018

2017
Vertailukelpoinen
oikaistu

Muutos

120,7

122,2

-1,3 %

Oikaistu käyttökate

4,9

4,6

6,5 %

Oikaistu liiketulos

2,9

2,7

6,9 %

kustannuksia supistettiin, tehtaiden tuottavuutta
parannettiin ja hintoja korotettiin.

>> Irtisanoimme yhden merkittävän, mutta
kannattamattoman asiakassopimuksen.

>> Myimme liiketoiminnalle tarpeettomia kiinteistöjä
Suomessa.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Oikaistu liikevaihto
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Toimitusjohtajan katsaus
Vuonna 2018 keskityimme toimintamme kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin
sekä toteuttamaan saneerausohjelmien mukaisia toimenpiteitä. Saneerausohjelmat
ovat edenneet suunnitellusti ja olemme muun muassa päässeet irtautumaan ydinliiketoiminnalle tarpeettomista kiinteistöistä sekä kiinteistöyhtiöiden osakkeista. Olemme jatkaneet kulutason alentamisen kannalta tärkeiden kehityshankkeiden läpivientiä sekä tehostaneet tehtaidemme
tuottavuutta. Liiketoiminnan vakiintuminen näkyi edellisvuoden
tasolla pysyneessä liikevaihdossa. Kiinteiden kustannusten pienentymisen sekä parantuneen likviditeettitilanteen mahdollistaman tuotannon ja logistiikan tehokkaamman suunnittelun johdosta
konsernin oikaistu käyttökate parani edellisvuodesta. Myös konsernin oikaistu vertailukelpoinen liiketulos kasvoi.
Läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa on yksi toimintamme kulmakivistä. Kannattavuuden parantaminen on kuitenkin edellyttänyt määrätietoista asiakkuuksien arviointia.
Componentan organisaatiorakenne ja tuotantoverkosto
ovat muuttuneet viime vuosien aikana m
 erkittävästi
muun muassa Turkin yhtiön poistuttua konsernista.
Muutosten myötä konsernin ydinliiketoiminnan ulkopuolelle on jäänyt asiakkuuksia, joissa yhteistyö painottuu
Componenta-konsernin ulkopuolelta tuleviin valuihin,
minkä johdosta toimitusketjuun liittyvät riskit näiden
asiakkuuksien osalta ovat lisääntyneet merkittävästi.
Vuonna 2018 teimme strategisen päätöksen luopua
yhdestä merkittävästä asiakkuudesta, joka oli kannattamaton ja painottui valtaosin konsernin ulkopuolisiin valutoimituksiin. Tämän toimenpiteen johdosta
varsinkin Ruotsissa k
 oneistus- ja maalausliike
toimintaa harjoittavan Componenta Främme
stad AB:n liiketoiminta tulee supistumaan selvästi

vuoden 2019 aikana. Ruotsin yhtiössä on osana sopeuttamistoimia jo käynnistetty
toimenpiteitä henkilöstön vähentämiseksi. Vaikutuksia odotetaan näkyvän myös
Suomessa Porin valimossa, jonka tuotannosta vajaa puolet muodostuu tästä irtisanotusta asiakkuudesta. Porin yksikön osalta suunnitelmissa on lisäksi yksikön toisen
kaavauslinjan, ns. DISA-linjan sulkeminen kannattamattomana vuoden 2019 aikana.
Osana kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia olemme arvioineet Componenta Främmestad AB:n toimintamallia. Yhtiön liiketoiminnasta suurin osa on
konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Toimintaan
sitoutuu huomattavasti pääomaa, tuotteiden jalostusaste on alhainen ja asiakkuuksien kannattavuus on heikko. Vuoden 2018 aikana kävimme Ruotsin yhtiön
pääasiakkaan kanssa avointa vuoropuhelua yhtiön toimintamallin painottamisesta
jalostusarvon myyntiin, mutta neuvottelut eivät johtaneet toivottuun lopputulokseen. Edelleen Componenta Främmestad AB:n synerginen merkitys konsernille
on jatkanut pienentymistään. Harkitsemme mahdollisuutta luopua tästä liiketoiminnasta, sillä sen toiminnasta vapautuvat pääomat vahvistaisivat Componenta-
konsernin ydinliiketoimintojen asemaa.
Suomen yhtiöt suorittavat ensimmäiset saneerausvelkojenlyhennykset vuonna
2019 ja saneerausohjelmien eteneminen suunnitelmien mukaan on meille edelleen ensiarvoisen tärkeää. Toimintojemme tiivistyessä ja vakiintuessa olemme ilahtuneita siitä, että yhteistyömme ydinliiketoimintaan kuuluvien valimoasiakkaiden
kanssa on vahvistunut entisestään, ja olemme saaneet uusia merkittäviä tilauksia
Suomen valimoillemme. Tavoitteenamme on vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja
näistä lähtökohdista kehitetään myös palveluvalikoimaamme. Eräänä merkittävänä
synergisenä kasvusuuntana on nähty mahdollisuus tarjota omaa valujen koneistuspalvelua Suomessa.
Kiitokset asiakkaillemme, tavaran- ja palveluntoimittajillemme,
sidosryhmillemme sekä kaikille componentalaisille
yhteistyöstä ja panoksesta vuoden aikana.
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Hallituksen toimintakertomus
Liiketoimintamalli
Componenta tarjoaa asiakkailleen koko toimitusketjun kattavat palvelut, suunnittelun, valamisen,
koneistuksen, pintakäsittelyt ja logistiset palvelut, joiden avulla luodaan asiakkaille lisäarvoa tuovia kokonaisratkaisuja. Componentan pääasialliset
myytävät tuotteet ovat koneistamattomia, koneistettuja ja maalattuja rautavalukomponentteja. Componenta palvelee valittuja teollisuudenaloja, joilla
on keskinäisiä synergioita ja joilla toimivien yritysten kanssa Componentalla on vahvat ja pitkäaikaiset suhteet. Maantieteellinen toiminta-alue on
Eurooppa, mutta yhteistyötä tehdään myös globaalisti toimivien asiakkaiden kanssa.

Yhteenveto vuoden
keskeisistä tapahtumista
Componentan saneerausohjelmat ovat edenneet
suunnitellusti. Kannattavuutta on parannettu supistamalla kustannuksia, parantamalla tehtaiden tuottavuutta ja korottamalla hintoja suunnatusti.
Lisäksi tilikauden aikana on arvioitu yhtiön asiakkuuksia ja yksi merkittävä kannattamaton asiakassopimus irtisanottiin. Merkittävänä vaikuttimena
sopimuksen irtisanomiseen olivat riittämätön kate,

korkea sitoutunut pääoma ja tuotteiden alhainen
jalostusaste. Toimien vaikutukset tulevat näkymään
tilikauden 2019 aikana erityisesti Ruotsin yksikön liiketoiminnan supistumisena, mutta ne supistavat
myös Porin valimon liiketoimintaa, sillä kyseiset toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Osana sopeuttamistoimia suunnitellaan toisen Porin kaavauslinjan, ns. Disa-linjan, sulkemista
vuoden 2019 loppuun mennessä. Componenta
on vuoden 2018 aikana aloittanut toimenpiteet,
joilla Componenta Främmestad AB:n Tier1-asemaa
vähennetään merkittävästi, sillä eräiden asiakkuuksien katteet eivät ole olleet riittäviä.
Koneistus- ja maalausliiketoimintaa harjoittavan
Componenta Främmestad AB:n synerginen merkitys konsernille pieneni Turkin valimoliiketoiminnan myynnin yhteydessä vuonna 2017. Suurin osa
Componenta Främmestad AB:n liiketoiminnasta on
konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta
ja välitystoimintaa. Pääasiakkaiden suhtautuminen
ehdotettuun toimintamallin muutokseen ei ole tuottanut toivottua tulosta. Synergiaetujen vähentyessä
harkitaan kyseisestä liiketoiminnasta luopumista.
Irtautuminen Ruotsin konepajaliiketoiminnan heikosti kannattavista asiakkuuksista vapauttaa pääomia ydinliiketoimintojen käyttöön.

Taloudellisen tilanteen vakiintumisen myötä
Componenta on alkanut saada uusia merkittäviä
tilauksia Suomen valimoille.
Keskusteluja on käyty keskeisten valimoasiakkaiden kanssa mahdollisuudesta tarjota heille omaa
valujen koneistusta Suomessa. Tämän katsotaan
olevan merkittävimpänä synergisenä kasvusuuntana Componentalle jatkossa. Componenta on päivittänyt valimoidensa asiakashintoja vuoden 2018
viimeisellä neljänneksellä vastaamaan kohonneita
kustannuksia.
Helsingin käräjäoikeus hyväksyi 14.12.2018 muutoksia Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n
vahvistettuihin saneerausohjelmiin. Käräjäoikeuden
hyväksymät maksuohjelmien muutokset koskevat
pääosin ehdollisten ja enimmäismääräisten saneerausvelkojen määrien täsmentymistä sekä vähäisiä korjauksia saneerausvelkoihin. Muutoksilla on
ainoastaan vähäinen vaikutus saneerausohjelman
perusteella suoritettaviin maksuihin, eikä muutoksilla ole vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.
Componenta Främmestad AB suoritti sen heinäkuussa 2018 erääntyneet ulkoiset saneerausvelkansa jo maaliskuussa 2018.
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Saneerausohjelmat
Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt
suunnitellusti. Componenta Främmestad AB maksoi
maaliskuussa 2018 saneerausvelkansa, jotka olisivat erääntyneet heinäkuussa 2018. Componenta
Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n maksuohjelmat
alkavat vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2023.
Maksuohjelma konsernissa päättyy 2024. Konsernin ulkoisista 16,0 Me (31.12.2017: 19,0 Me) saneerausveloista lyhytaikaista velkaa oli 1,9 Me. Ulkoisiin
saneerausvelkoihin sisältyi 0,8 Me korollista velkaa,
josta 0,1 Me oli lyhytaikaista.
Saneerausohjelmien mukaisesti Componentan
tulee myydä sen liiketoiminnalle tarpeettomat kiinteistöt. Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi määräalaa 23.2.2018. Myynnit toteutettiin markkinahintaan ja niiden yhteenlaskettu
kassavaikutus konsernissa oli 0,2 miljoonaa euroa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

 omponenta Oyj:n tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki
C
Ab myi 5.4.2018 Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren
Tehtaankatu 13 -nimisen yhtiön koko osakekannan.
Myynti toteutettiin markkinahintaan ja sen kassavirtavaikutus konsernissa oli 0,4 Me. Componenta
Finland Oy myi Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato-nimisen yhtiön osakkeet 25.6.2018. Myynti
toteutettiin markkinahintaan ja kaupan kassavaikutus oli 0,2 miljoonaa euroa. Yllä kerrottujen kauppojen yhteenlaskettu tulosvaikutus oli 0,2 Me.
Lisäksi Componenta Oyj myi 29.8.2018 omistamiensa Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali -nimisen
ja Kiinteistöosakeyhtiö Ylä- Emali -nimisen yhtiön
osakkeet. Componenta Oyj ja Componenta Finland
Oy myivät 29.8.2018 kumpikin osuutensa omistamistaan Karkkilan Koskikiinteistö Oy -nimisen
yhtiön osakkeista. Componenta Finland Oy:n tytär
yhtiö Karkkilan Valimokiinteistö Oy myi 31.8.2018
määräalan omistamastaan kiinteistöstä Karkki-

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

2019
0,7
0,9
0,4
1,9

2020
0,7
0,9
0,4
2,1

2021
0,7
0,9
0,4
2,0

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

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

2024 Yhteensä
7,8
5,7*
0,4
2,5**
0,4
16,0

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

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

lassa mukaan lukien määräalalla sijaitsevat rakennukset. Edellä mainitut myynnit toteutettiin markkinahintaan ja kauppojen kassavaikutus oli 1,0 Me ja
yhteenlaskettu tulosvaikutus oli 0,0 Me.
Saneerausohjelmien mukaan Componenta Oyj:lle
ja Componenta Finland Oy:lle syntyy lisäsuoritusvelvollisuus velkojille, mikäli yhtiön toteutunut liiketoiminnan kassavirta jonakin kalenterivuonna,
alkaen vuonna 2018 ja päättyen vuonna 2022, ylittää kyseiselle kalenterivuodelle ohjelmataseessa
ennustetun liiketoiminnan kassavirran, mistä vähennetään kertaalleen vuonna 2018 tai sen jälkeen syntynyt liiketoiminnan kassavirran alitus suhteessa
ohjelmataseessa ennustettuun liiketoiminnan kassavirtaan. Oikeus lisäsuoritukseen on ainoastaan
yhtiön etuoikeudettomilla velkojilla. Yhtiöllä on tällöin velvollisuus suorittaa lisäsuorituksena 50 % siitä
määrästä, jolla toteutunut liiketoiminnan kassavirta
kyseisenä kalenterivuonna on ylittänyt kyseisen
kalenterivuoden ohjelmataseessa ennustetun liiketoiminnan kassavirran, vähennettynä kertaalleen
vuonna 2018 tai sen jälkeen syntyneellä liiketoiminnan kassavirran alituksella suhteessa ohjelmataseessa ennustettuun liiketoiminnan kassavirtaan.
Lisäsuoritusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli
toteutunut liiketoiminnan kassavirta on ylittänyt
ohjelmataseen mukaisen ennustetun liiketoiminnan
kassavirran enintään 10 %. Vuodelta 2018 lisäsuoritusvelvoitetta ei synny Componenta Oyj:lle eikä
Componenta Finland Oy:lle.
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Jatkuvat toiminnot
Katsauskaudella jatkuvia toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä
konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Lisäksi jatkuviin toimintoihin kuuluu merkitykseltään vähäisiä
kiinteistöyhtiöitä Suomessa.

jen liikevaihto oli 27,2 Me, liiketulos oli 36,4 Me ja tulos
oli -4,8 Me. Lopetettujen toimintojen tulos vuonna
2017 ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä oli
0,1 Me ja laskennallinen liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä oli 0,2 Me.

Tilauskanta

Vuoden 2017 aikana Componenta-konserni kävi läpi
mittavia muutoksia. Emoyhtiö ja sen operatiiviset
tytäryhtiöt Suomessa ja Ruotsissa saivat lainvoimaiset saneerauspäätökset. Ruotsissa sijaitsevat
Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB
asetettiin konkurssiin 17.7.2017. Turkin yhtiön, Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n, osakkeet myytiin 27.9.2017 toteutuneella yrityskaupalla.

Lopetetut toiminnot

Liikevaihto markkina-alueittain

Vuonna 2017 konserniyhtiöt Componenta Wirsbo
AB ja Componenta Arvika AB Ruotsissa asetettiin konkurssiin 17.7.2017. Tämän jälkeen Componenta-konsernilla ei ole enää takomoliiketoimintaa.
Wirsbon alakonsernin toiminnot luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5 -standardin Myytävänä
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti ja Componenta Wirsbo AB:n ja
Componenta Arvika AB:n yhdistely konsernitilinpäätökseen lopetettiin vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä. Vuonna 2017 lopetettujen toiminto-

2018
21,7

2017
23,6

Muutos
-7,8 %

Componentan jatkuvien toimintojen tilauskanta vuoden 2018 lopussa oli 21,7 Me (23,6 Me). Tilauskanta
käsittää asiakkaille vahvistetut kahden seuraavan
kuukauden tilaukset.

Liikevaihto

Me
Ruotsi
Suomi
Benelux-maat
Saksa
Muu Eurooppa
Muut maat
Jatkuvat toiminnot
Lopetetut toiminnot
Sisäiset erät/eliminoinnit
Yhteensä

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

Componentan liikevaihto jakautui tilikaudella asiakastoimialoittain seuraavasti: raskaat ajoneuvot
63 % (65 %) ja muut teollisuuden alat yhteensä
37 % (35 %).

Tulos

Me
Tilauskanta

Tilikaudella 2018 Componentalla ei ollut lopetettuja
toimintoja.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖS

1-12/
2018
46,3
26,8
19,0
7,0
15,9
5,7
120,7
120,7

1-12/
2017 Muutos
44,1
4,9 %
25,5
5,4 %
24,6 -22,8 %
7,3 -3,9 %
16,6 -4,2 %
4,4 30,3 %
122,4 -1,4 %
27,2
-0,2
149,5 -19,2 %

Nykyisiä vuoden 2019 jatkuvia toimintoja vastaava
liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ollen 120,7 Me
(122,4 Me).

Jatkuvat toiminnot
Liiketulos, Me
Liiketulosmarginaali, %
Tulos rahoituserien jälkeen, Me
Tilikauden tulos, Me
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e
Laimennettu osakekohtainen tulos, e

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

1-12/
2017
26,3
21,5
128,3
128,8

0,01
0,01

0,70
0,70

Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden oikaistu
käyttökate parani edellisvuodesta ja oli 4,9 Me
(4,6 Me). Katsauskauden oikaistua käyttökatetta
paransivat erityisesti kiinteiden kustannusten pienentyminen sekä vertailukautta paremman likviditeettitilanteen mahdollistama tuotannon ja logistiikan tehokkaampi suunnittelu ja toteuttaminen.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvien
toimintojen käyttökatteessa vuonna 2018 olivat
yhteensä -1,2 Me ja ne liittyvät pääasiassa saamisten alaskirjauksiin ja myytyjen palveluyhtiöiden alaskirjauksiin. Valuuttakurssierojen vaikutus
käyttökatteeseen oli 0,2 Me (-0,1 Me). Vertailukauden kannattavuutta rasitti Suomen energiaveron
palautuksen tilapäinen poistuminen saneerausmenettelyn vuoksi. Suomen energiaveron palautuksen
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tilapäinen poistuminen päättyi käräjäoikeuden vahvistettua saneerausohjelmat 23.8.2017.
Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden oikaistu
vertailukelpoinen liiketulos kasvoi edellisvuodesta
ja oli 2,9 Me (2,7 Me). Jatkuvien toimintojen katsauskauden liiketulos, sisältäen vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät, oli 1,2 Me (26,3 Me).
Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituserät,
sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät,
olivat -0,0 Me (102,1 Me). Vuoden 2017 nettorahoituserät sisälsivät pääasiassa Suomen ja Ruotsin
yhtiöiden saneerausvelkojen leikkauksia yhteensä
96,6 Me.
Jatkuvien toimintojen tulos rahoituserien jälkeen oli
1,2 Me (128,3 Me). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät vuoden 2017 tilikauden tuloksessa rahoituserien jälkeen olivat yhteensä 125,8 Me. Vuoden 2017
jatkuvien toimintojen tulokseen sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kokonaisuudessaan 126,1 Me ja ne muodostuivat pääasiassa
Suomen ja Ruotsin yhtiöiden saneerausvelkojen
leikkauksista, jotka olivat yhteensä 130,2 Me.
Jatkuvien toimintojen tilikauden verot olivat -0,2 Me
(0,5 Me). Tilikauden verot sisältävät pääasiassa laskennallisten verovelkojen muutoksia.
Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli
1,0 Me (128,8 Me). Componentalla ei ollut lopetettuja

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖS

toimintoja vuonna 2018, jolloin lopetettujen toimintojen tulos oli 0,0 Me (-4,8 Me). Vuonna 2017 lopetettuihin toimintoihin kuuluivat Componenta Wirsbo
AB ja Componenta Arvika AB, jotka asetettiin konkurssiin 17.7.2017.
Konsernin tilikauden tulos oli 1,0 Me (124,1 Me). Tilikauden osakekohtainen laimentamaton tulos oli
0,01 e (0,70 e) ja jatkuvien toimintojen osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,01 e (0,73 e). Tilikauden osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksella oli
0,01 e (0,70) ja katsauskauden jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksella oli
0,01 e (0,70).

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

Jatkuvat toiminnot, Me
Oikaistu liikevaihto
Oikaistu käyttökate
Oikaistu liiketulos

2018
120,7
4,9
2,9

Vertailukelpoinen
oikaistu
2017
122,2
4,6
2,7
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TILINPÄÄTÖS
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Me
Käyttökate, ilman vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Käyttökate, mukaan lukien vertailukelposuuteen
vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot

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

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät
saneerausvelkojen alaskirjauksia 0,2 Me ja uudelleenjärjestely-kustannuksia -0,4 Me. Saamisten
alaskirjaukset ja uudelleenarvostamiset yhteensä
-1,3 Me sisältää muun muassa -0,7 Me saamisten
alaskirjauksia Componenta Främmestad AB:ssa ja
-0,5 Me palveluyhtiöiden alaskirjauksia. Lisäksi vertailukelpoiset erät sisältävät 0,3 Me myyntivoittoja
ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Me
1-12/2018
Liiketulos, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
eriä, jatkuvat toiminnot
2,9
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot
2,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
-1,6
Liiketulos, mukaan lukien vertailukelposuuteen
vaikuttavia eriä, jatkuvat toiminnot
1,2

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

Muutos-%
-1,3 %
6,5 %
6,9 %
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Vertailukelpoisen oikaistun liikevaihdon
täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me
Liikevaihto, IFRS
Oikaistu liikevaihto
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsboalakonsernista vuonna 2017*
Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto
Vertailukelpoisen oikaistun käyttökatteen
täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me
Käyttökate, IFRS
Saneerausvelkojen leikkaukset
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä
saamisten alaskirjauksia
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä
saneerauskulut
Muut erät
Oikaistu käyttökate
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsboalakonsernista vuonna 2017*
Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate
Vertailukelpoisen oikaistun liiketuloksen
täsmäytys, jatkuvat toiminnot, Me
Liiketulos, IFRS
Saneerausvelkojen leikkaukset
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä
saamisten alaskirjauksia
Uudelleenjärjestelykustannukset sekä
saneerauskulut
Muut erät
Oikaistu liiketulos
Oikaistaan hallintopalveluveloitukset Wirsboalakonsernista vuonna 2017*
Vertailukelpoinen oikaistu liiketulos

HALLITUKSEN
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1-12/2017
122,4
122,4
-0,2
122,2

1-12/2017
29,8
-30,6
4,6
1,4
-0,4
4,8

-0,2
4,6

1-12/2017
26,3
-30,6
4,6
1,4
1,2
2,9
-0,2
2,7
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Tase, rahoitus ja kassavirta
Rahavirta ja tase
31.12.2018 31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat
toiminnot
3,5
2,8
Korollinen nettovelka, Me
-3,4
-3,0
Nettovelkaantumisaste, pääomalaina
velkana, %
-17,5
-16,2
Omavaraisuusaste, %
39,3
34,8
Konsernin saneerausvelat, Me
16,0
19,0
Oman pääoman tuotto, %
5,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %
6,0
-

Tilikauden lopussa konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 5,3 Me (5,5 Me). Yhtiöllä ei ollut
sitovia luottositoumuksia katsauskauden lopussa.
Pääasiakkailta tullut ennakkomaksuihin perustuva rahoitus maksettiin loppuun helmikuun 2018
lopussa.
Tilikauden lopussa Componenta-konsernin velat
olivat yhteensä 29,7 Me (34,4 Me), josta ulkoiset
saneerausvelat olivat 16,0 Me (19,0 Me). Siitä Componenta Oyj:n osuus oli 7,8 Me (7,8 Me), Componenta Finland Oy:n 5,7 Me (5,8 Me) ja Componenta
Främmestad AB:n 2,5 Me (5,4 Me). Ulkoisiin saneerausvelkoihin sisältyy 0,8 Me (1,4 Me) korollista velkaa, josta 0,1 Me (0,6 Me) on lyhytaikaista. Lisäksi
muita pitkäaikaisia velkoja oli 2,6 Me (1,9 Me) ja
lyhytaikaisia ostovelkoja, siirtovelkoja ja muita velkoja oli 11,2 Me (15,4 Me).
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MUU
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Nettovelkaantumisaste vuoden 2018 lopussa oli
-17,5 % (-16,2 %). Nettovelkaantumisaste sisältää
saneerausveloista vain korolliset velat. Konsernin
omavaraisuusaste oli vuoden 2018 lopussa 39,3 %
(34,8 %). Vuoden 2018 lopussa kaikkien erillisyhtiöiden omat pääomat olivat positiiviset. Konsernin oma pääoma oli positiivinen 19,2 Me (18,3 Me).
Konsernin omaa pääomaan sisältyy Componenta
Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:lta saatu pääomalaina 27,0 Me. Pääomalainalle ei sopimuksen mukaan makseta korkoa, eikä sille ole määritetty takaisinmaksuaikaa. Laina on maksettava pois
ennen kuin Componenta Främmestad AB voi maksaa osinkoa.
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta
tilikaudella oli 3,5 Me (2,8 Me). Parantunut jatkuvien
toimintojen liiketoiminnan rahavirta johtuu liiketoiminnan paremmasta kannattavuudesta.
Katsauskauden lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli
21,2 Me (20,8 Me) positiivinen ja sijoitetun pääoman
tuotto oli 6,0 % (-) ja oman pääoman tuotto 5,6 %
(-), vertailulukuja ei ole tarkoituksenmukaista laskea oman pääoman oltua negatiivinen vuoden 2017
alussa.

*) Wirsbo-alakonserni käsittää Componenta Wirsbo AB:n ja
Componenta Arvika AB:n, jotka asetettiin konkurssiin 17.7.2017.
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Henkilöstö
Henkilöstö
Henkilöstökulut, Me, jatkuvat toiminnot
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana,
koko konserni
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana,
ml. vuokratyövoima, koko konserni
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat
toiminnot
Henkilöstö kauden lopussa, ml.
vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot

2018
-28,7

2017
-29,2

596

673

703

787

602

572

668

691

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsaus
kauden aikana oli 596 (673) ja vuokratyövoima
mukaan lukien 703 (787). Konsernin jatkuvien toimintojen henkilömäärä katsauskauden lopussa oli
602 (572), vuokratyövoima mukaan lukien yhteensä
668 (691), josta katsauskauden lopussa Suomessa
oli 66 % (67 %) ja Ruotsissa 34 % (33 %).

Investoinnit
Me
Pysyvät vastaavat
Leasingsopimukset
Yhteensä

1-12/2018 1-12/2017
1,8
2,1
0,0
0,7
1,8
2,8

Componentan tilikauden tuotannollisten investointien määrä oli 1,8 Me (2,8 Me), josta rahoitusleasingien osuus oli 0,0 Me (0,7 Me). Jatkuvien toimintojen tuotannollisten investointien määrä oli 1,8 Me
(1,6 Me) ja lopetettujen toimintojen tuotannolliset
investoinnit olivat 0,0 Me (1,2 Me). Konsernin inves-

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

tointien nettorahavirta oli -0,2 Me (-2,6 Me), joka
sisältää konsernin investointien kassavirran aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytyjen käyttöomaisuushyödykkeiden ja liiketoimintojen kassavirran. Jatkuvien toimintojen investointien
rahavirta oli -0,2 Me (-1,4 Me).

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Vuonna 2018 Componentan jatkuvien toimintojen
tutkimus- ja kehitysmenot olivat -0,0 Me (-0,0 Me),
joka vastaa 0,0 % (0,0 %) konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehittämis
menot ovat hyvin pienet, koska Componenta harjoittaa tilauskonepajaliiketoimintaa, joten sillä ei ole
mainittavia omia tuotteita.

Selvitys muista kuin taloudellisista
tiedoista
Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeinen osa
Componentan liiketoimintaa. Yhtiön arvot, strategia ja toimintatavat ovat perustana vastuulliselle
toiminnalle. Yritysvastuuajattelu käsittää Componentalla sekä strategisen että lyhyemmän aikavälin suunnittelu- ja kehitystyön. Componentan johto
asettaa vuosittain yhteiskuntavastuun keskeisimmille osa-alueille tavoitteet, joiden kehittymistä
seurataan ja analysoidaan jatkuvasti. Toimintatapa
mahdollistaa tarvittaessa myös ennaltaehkäisevien
toimien käynnistämisen.
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MUU
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Vastuullisuuden näkökulmasta merkityksellisintä
Componentan toiminnassa ovat vastuu ympäristöstä ja henkilöstöstä huolehtiminen.
Componentan toimialalla ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset korostuvat. Valukomponenttien
tuotanto on energiaintensiivistä ja tuotantoprosessissa syntyy myös huomattavia määriä ylijäämähiekkaa, kuonaa ja jätteitä. Yhtiö raportoi vuosittain ympäristövastuuseen liittyvät tiedot konsernin
Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevista tuotantoyksiköistä, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Componentan toimiala on luonteeltaan myös hyvin
henkilöstöintensiivinen, joten sekä henkilöstökustannukset, että investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen vaikuttavat merkittävästi yhtiön
menestymiseen. Yhtiö kunnioittaa työntekijöidensä
oikeuksia ja harjoittaa liiketoimintaansa turvallisissa
työolosuhteissa. Componenta kunnioittaa työntekijöidensä yhdistymisvapautta sekä kollektiivista
neuvotteluoikeutta, ja yhtiössä on nollatoleranssi
pakkotyötä, lapsityövoimaa sekä syrjintää kohtaan.
Componenta raportoi yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä seikoista vuosittain hallituksen toimintakertomukseen sisältyvän muita
kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen muodossa. Componentan hallitus on hyväksynyt tämän
selvityksen sekä sitoutunut vuosittain määrittelemään yritysvastuuta ja muita kuin taloudellisia
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tietoja koskevien seikkojen olennaisuuden. Tässä
osiossa esitetään sekä toteutuneita lukuja että vertailulukuja suhteessa edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon.

Liiketoimintamallin kuvaus
Componentan perustehtävänä on toimittaa Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevista tuotantotehtaistaan valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Componentan
liiketoimintamalli rakentuu pitkäaikaisten asiakassuhteiden vaalimiseen. Tuotantoyksiköiden laaja tarjonta kattaa kokoluokat muutamasta kilosta muutamaan sataan kiloon, sarjasuuruudet piensarjoista
kymmenien tuhansien sarjoihin sekä lukuisat raudan materiaalivaihtoehdot.
Componentan arvoketjussa arvoa luodaan suurimmissa määrin lopputuotteiden käyttövaiheessa,
kun Componentan asiakkaat pystyvät tuottamaan
pitkäikäisiä lopputuotteita. Componentan raaka-
aine- ja toimitusketjut ovat globaaleja.

Ympäristövastuu
Componentan laatu-, ympäristö-, työterveys- ja
-turvallisuuspolitiikat ohjaavat laatuun ja ympäristönäkökohtiin liittyviä toimenpiteitä. Jokaisessa
tuotantoyksikössä on kolmansien osapuolten sertifioimat laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Merkittä-

KONSERNITILINPÄÄTÖS
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vimmät riskit suhteessa ympäristövastuuseen liittyvät pääasiassa valukomponenttien tuotannon
energiankulutukseen, tuotantotoiminnassa syntyvään ylijäämähiekkaan, kuonaan ja jätteeseen
sekä tuotantoyksiköiden toiminnasta mahdollisesti
aiheutuviin päästöihin. Valimoissa raaka-aineen
sulatus ja sulan kuumanapito kuluttavat paljon
energiaa, minkä vuoksi Componenta on suuri energiankäyttäjä. Mahdollisella energian hinnan nousulla tai energiankäytön verotuksen kiristymisellä
voi olla huomattavia vaikutuksia Componentan toimintaedellytyksiin. Heikentävästi yhtiön toimintaedellytyksiin vaikuttaisivat myös jätemaksuihin ja
-veroihin liittyvät korotukset. Keskeisiä riskitekijöitä
toiminnalle ovat lisäksi mahdolliset ympäristölupamääräysten tai päästörajojen tiukentamiset.
Taloudellinen vastuu ympäristön pilaantumisesta
on nykylainsäädännön tiukkuuden ja laajuuden
vuoksi merkittävä riski. Componentan tuotantoyksiköt sijaitsevat asutuksen lähistöllä, joten on tärkeää, että tuotantoyksiköt täyttävät niille myönnettyjen ympäristölupaehtojen päästö- ja melurajat.
Mahdolliset ympäristönsuojelusääntöjen rikkomiset
tulisivat haittaamaan Componentan toimintaa myös
yhtiön maineeseen kohdistuvan riskin johdosta.
Componenta haluaa ympäristöriskien hallinnalla
varmistaa, että toiminta jatkuu häiriöttä, toiminnan
laatu pysyy hyvänä, eikä ympäristölle koidu haittaa.
Componentan tärkeimmät tavoitteet ympäristövastuun osalta ovat päästöjen ehkäisemisen lisäksi
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energiatehokkuus sekä energiankäytön vähentäminen ja jätteiden synnyn vähentäminen sekä jätteiden hyötykäyttö. Energiankäyttömääriä seurataan
aktiivisesti ja energiankäyttöä pyritään tehostamaan erilaisin toimenpitein, kuten valusuunnittelulla
ja laadunkehitystoiminnalla. Myös tuotantomäärät ja
kuormituksen tasaisuus vaikuttavat energiankäytön tehokkuuteen.
Vuonna 2018 Componentan kokonaisenergiankäyttö laski edellisvuodesta 2,1 % ja oli 92 GWh
(94 GWh). Käytetystä energiasta 79 % oli sähköenergiaa (80 %). Muut energianlähteet ovat kaukolämpö, nestekaasu ja öljy, joiden osuus kokonaisenergiankäytöstä on 21 % (20 %). Tuotantoon
suhteutettu energiankulutus rautavalimoissa nousi
0,5 %. Vuodelle 2018 asetettu 2,0 %:n suhteellinen
energiankäytön vähennys jäi toteutumatta johtuen
pääasiassa loppuvuodesta pienentyneistä tuotantomääristä. Rautavalimoiden tuotannon pienentyminen vaikuttaa negatiivisesti suhteelliseen energiankäyttöön sekä energiankäytön tehokkuuteen,
sillä tuotantovalmiuden ylläpitoon, kuten sulan kuumanapitoon, tarvittava energian määrä ei vähene
tuotannon mahdollisen pienentymisen myötä. Vuodelle 2019 ennakoitujen sopeuttamistoimien vuoksi
Componentan tavoitteena on, ettei suhteellinen
energiankäyttö nouse edellisvuodesta yli 10 %:ia.
Jo valukomponenttien suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa voidaan vaikuttaa tuotteen elinkaaren
aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Mitä parempaa laa12
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tua tuotetaan, sitä vähemmän syntyy hylättyjä valukappaleita ja sitä vähemmän kuluu raaka-aineita,
energiaa ja resursseja. Componenta kokee jätteiden
hyötykäytön edistämisen ja uusien hyötykäyttökohteiden löytämisen tärkeäksi. Kierrätysmateriaalin käyttö tuotannon raaka-aineena on ollut yhtiölle
jo pitkään itsestäänselvyys. Valukomponenttien
pääraaka-aine on suureksi osaksi kierrätysmetallia
ja vuonna 2018 rautavalimoissa kierrätysteräksen
osuus oli 59 % (61 %).
Materiaalien tehokkaasta sisäisestä kierrosta huolimatta Componentan tuotannossa syntyy merkittävästi jätteitä. Vuonna 2018 Componentan tuotantolaitoksissa syntyi jätteitä kaikkiaan 26 102 tonnia
(22 326 tonnia), joista noin 86 % (83 %) toimitettiin hyötykäyttöön. Jätteitä toimitettiin siten edellisvuotta enemmän hyötykäyttöön suhteessa syntyneeseen jätemäärään, mutta tästä huolimatta
jätteiden hyötykäytölle asetettua 89 %:n tavoitetta
ei vielä täysin saavutettu. Tähän vaikuttivat lähinnä
vuonna 2018 tehdyt kertaluonteiset kiinteistöjen
alueiden siivoukset sekä vaihtelut tuotannossa olevissa tuotteissa. Lähes kaikki Componentalla syntyvät jätteet lajitellaan ja lajittelemattoman jätteen
osuus vuonna 2018 oli enää vain 0,2 % (0,3 %) kokonaisjätemäärästä. Hyötykäyttöön menevät jätteet
ovat muun muassa metalleja, kuonia, hiekkoja ja
pölyjä. Myös Componentan valmistama lopputuote
voidaan kierrättää. Componentan tavoitteena on
erityisesti kaiken hiekka- ja pölyjätteen saaminen
hyötykäyttöön. Vuodelle 2019 on asetettu tavoit-
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teeksi, että jätteiden hyötykäyttöprosentti kokonaisjätemäärästä pysyy edellisvuoden tasolla ja
on 86 %.
Tuotannon merkittävimmät päästöt liittyvät valimoissa syntyvään pölyyn. Valimossa käytettävä
muottihiekka ja sen sideaineet aiheuttavat pölyämistä prosessin eri vaiheissa. Valimon sisällä pölyä
torjutaan kohdepoistoin ja pölyn leviäminen ulkoilmaan estetään suodatinlaitteistojen avulla. Componentalla seurataan ja mitataan raaka-aineen
kulutusta ja tuotannon päästöjä eli hiukkas- ja
VOC-päästöjä sekä tuotannon aiheuttamaa ympäristömelua tuotantoyksiköissä. Valimoiden pölypäästöt olivat vuonna 2018 yhteensä 0,2 kg
valettua tonnia kohden (0,2 kg/tn). Vuosittaista
tavoitetasoa ei ole asetettu, sillä pölypäästöt mitataan sertifioidusti kolmen vuoden välein.
Ympäristövastuun osa-alueen kokonaiskustannukset laskivat hieman suhteessa vuoteen 2017 johtuen edellisvuoden ympäristölupamääräyksistä
johtuvista kertaluonteisista kuluista. Ympäristökustannuksiin luetaan suoraan ympäristöön liittyvät kustannukset, kuten jätehuolto ja jätevesihuolto sekä ympäristönsuojeluun liittyvät toimet.
Ylivoimaisesti suurin osa kustannuksista aiheutuu tuotantojätteiden käsittelystä. Vuonna 2018
ympäristökustannukset olivat 0,75 % (0,94 %) liikevaihdosta. Componentalla jokainen investointi
arvioidaan myös sen ympäristövaikutusten osalta.
Uudet koneet ja laitteet sekä muutokset tuotanto-
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tavoissa voivat vaikuttaa muun muassa energian ja
raaka-aineiden käyttöön ja päästöihin. Vuonna 2018
ei tehty merkittäviä investointeja.

Sosiaalinen vastuu ja työntekijöihin
liittyvät seikat
Componentan jatkuvien toimintojen henkilömäärä
mukaan lukien vuokratyövoima oli vuoden 2018
lopussa 668 (691). Maantieteellisesti henkilöstö
(sis. vuokratyövoiman) jakautui siten, että vuoden
2018 lopussa jatkuvien toimintojen henkilöstöstä
66 % (67 %) oli Suomessa ja 34 % (33 %) Ruotsissa.
Componentalla henkilöstöstrategia on osa liiketoimintastrategiaa, ja sillä on aina kiinteä yhteys liiketoiminnan kehittämiseen ja strategisiin painopiste
alueisiin. Sosiaalinen vastuu perustuu Componentan
henkilöstöpolitiikkaan, johtamisen periaatteisiin
sekä arvoihin - avoimuuteen, rehellisyyteen ja toisten arvostamiseen. Kaikissa toiminnoissa noudatetaan tuotantoa sekä tukitoimintoja koskevia määräyksiä, kunkin toimintamaan paikallisiin säädöksiin
mukautuen. Componentan arvojen ja johtamisperiaatteiden mukaisesti kaikki rekrytointia, palkitsemista ja ylennyksiä koskevat päätökset perustuvat
yksinomaan kunkin työntekijän osaamiseen ja saavutuksiin. Kullakin yksiköllä on vuosittain tarkistettava tasa-arvosuunnitelma. Työntekijöiden käytössä
on myös sisäinen ilmoituskanava muun muassa
mahdollisista syrjintäepäilyistä raportoimiseen.
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Sosiaalista vastuuta sekä työntekijöihin liittyviä
seikkoja koskevat riskit painottuvat teollisessa toimintaympäristössä etenkin työntekijöiden työterveyteen ja työtapaturmiin. Fyysisesti kuormittava
työ valimoympäristössä edellyttää panostusta työturvallisuuteen sekä terveellisiin työtapoihin. Merkittävät sairauspoissaoloista ja tapaturmista aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset vaikuttavat
haitallisesti Componentan toimintaedellytyksiin.
Etenkin pitkäaikaiset sairauslomat sekä pitkäaikaisia sairauslomia aiheuttavat työtapaturmat ovat riskitekijöitä toiminnalle, sillä inhimillisen tiedon sekä
taidon korvaaminen ja uusiminen voi kestää pitkään. Työntekijöiden työterveyteen liittyviä riskejä
hallitakseen Componenta on määritellyt kehityskohteekseen sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyn
ja toteutuneiden sairauspoissaolojen vähentämisen. Tavoitteena on myös työtapaturmia koskevien
riskien entistäkin tehokkaampi tunnistaminen ja
tämän myötä työtapaturmien vähentäminen. Nämä
seuranta- ja kehityskohteet ovat tiiviisti sidoksissa
toisiinsa.
Onnettomuusriskien minimoimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Componentan yksiköissä järjestetään jatkuvasti työturvallisuuskoulutuksia ja huolehditaan, että henkilöstöllä on päivitetyt, sopivat ja
riittävät työkalut käytössään. Kullakin yksiköllä on
säännöllisesti päivitettävä työsuojeluohjelma. Karkkilan ja Porin valimoissa on myös sertifioitu OHSAS
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18001 -työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä. Työkyvyn heikkenemistä ennaltaehkäistään tarvittavilla työhyvinvoinnin ja -terveyden palveluilla. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tavoitteena on myös
sairauspoissaolojen merkittävä vähentyminen. Työhyvinvoinnin tueksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi Componenta järjestää henkilöstölle tilaisuuksia, jotka liittyvät fyysiseen ja psyykkiseen
hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.
Vuonna 2018 sairaudesta ja tapaturmista johtuvat pitkä- ja lyhytaikaiset sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta ja olivat 5,5 % (5,9 %), mikä jäi
kuitenkin alle 4 %:n tavoitetason. Tähän vaikuttivat
pääosin ennakoimattomat ei-työperäiset sairaudet.
Componentalla on sairauspoissaoloihin reagoimiseen toimintamalli, joka korostaa työntekijän, työterveyshuollon ja HR-toiminnon yhteistyötä. Toimintamallin mukaisten toimenpiteiden tarkoituksena on
estää sairauden johtaminen työkyvyttömyyteen.
Vuoden 2018 aikana Componentan Suomen yksiköissä otettiin lisäksi käyttöön työkalu, joka korostaa esimiehen roolia työkyvyn ylläpitämisessä ja
sairauspoissaolojen seurannassa sekä tukee sairauspoissaolojen varhaista puheeksi ottamista.
Componentan tavoitteena on, että vuonna 2019
sairauspoissaolot eivät ylitä edellisvuoden tasoa.
Componentalla seurataan ja rekisteröidään jatkuvasti paitsi toteutuneita työtapaturmia, myös ns.
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”läheltä piti” -tilanteita. Vuonna 2018 sairauspoissa
oloon johtaneita työtapaturmia sattui 105 kpl
(89 kpl) miljoonaa työtuntia kohti. Vuodelle 2018
asetetusta alle 70 työtapaturman tavoitteesta miljoonaa työtuntia kohden jäätiin pääasiassa johtuen
ajoittaisista poikkeavista työtilanteista, kuten ylitöistä, jotka tyypillisesti lisäävät tapaturmaherkkyyttä. Osaltaan työtapaturmien suurempaan suhteelliseen määrään vaikutti hieman lisääntynyt
työvoiman vaihtuvuus, sillä uudet työntekijät ovat
alttiimpia työtapaturmille. Vuonna 2018 Componentalla ei sattunut yhtään vakavaa työtapaturmaa tai
kuolemantapausta.
Työtapaturmista valtaosa johtuu normaalitoiminnasta poikkeavista tilanteista tai huolimattomuudesta. Tämän johdosta mahdollisia vaaratilanteita
pyritään ennakoimaan ja puutteisiin työtapojen noudattamisessa puututaan ajoissa. Tapaturmiin tai
uhkaaviin vaaratilanteisiin johtaneet tapahtumat
selvitetään systemaattisesti yhtiön toimintamallin mukaan ja selvityksen myötä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin työohjeiden päivittämiseksi sekä
työyhteisön tietoisuuden parantamiseksi. Ohjeista
sekä turvallisista työtavoista muistutetaan mahdollisimman usein. Työntekijöitä kannustetaan myös
itsenäisesti huomioimaan mahdolliset vaaratekijät
sekä raportoimaan turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Vuodelle 2019 on asetettu tavoitteeksi, että
työtapaturmien määrä on alle 70 kpl miljoonaa työtuntia kohti.
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Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Componentan merkittävimmät ostot muodostuvat
rautavalujen valmistuksessa tarvittavista raaka-aineista. Componentan raaka-aine- ja toimitusketjut
ovat globaaleja, minkä vuoksi yhtiö pyrkii jatkuvasti
entistä enemmän kiinnittämään huomiota ihmisoikeuksien kunnioittamiseen toimitusketjussa. Myös
Componentan asiakkaat edellyttävät, että toimitusketjussa noudatetaan yleisimmin tunnustettuja eettisiä periaatteita. Liikekumppanien valintaan vaikuttavat kuitenkin useat eri tekijät ja esimerkiksi tiettyjä
tuotannossa edellytettäviä raaka-aineita voidaan
hankkia vain suppealta toimittajajoukolta. Ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyvät merkittävimmät riskit kohdistuvat Componentan tuotteiden toimitusketjussa toimiviin tavarantoimittajiin ja alihankkijoihin,
joiden sijaintimaassa ei voida taata kansainvälisesti
tunnustettujen ihmisoikeuksien tai työntekijöiden
perusoikeuksien toteutumista. Mahdolliset ihmisoikeuksien ja työntekijöiden perusoikeuksien loukkaukset yhtiön toimitusketjussa aiheuttavat etenkin
yhtiön maineeseen kohdistuvia riskejä.
Componenta pyrkii eettisten ohjeidensa mukaisesti
siihen, että sen tuotteiden toimitusketjussa kunnioitetaan ihmisoikeuksia eikä edistetä konflikteja. Toimittajilta ja alihankkijoilta edellytetään voimassaolevien lakien ja määräysten noudattamista. Toimittajien
ja alihankkijoiden tulee myös tukea ja kunnioittaa
kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka
on määritelty YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalli-

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

sessa julistuksessa, sekä Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia.
Lisäksi toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava
toiminnassaan niitä laatu- ja ympäristöstandardeja,
joiden mukaisesti Componenta toimii.
Componenta kunnioittaa ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään ja harjoittaa liiketoimintaansa läpinäkyvällä ja luotettavalla tavalla. Ihmisoikeuksien
kunnioittamisen periaatteiden ymmärtäminen on
Componentan jokaisen työntekijän vastuulla. Keskeinen osa Componentan riskienhallintaa on whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät sekä
muut sidosryhmät voivat raportoida yhtiön toimintaohjeiden (Code of Conduct), kuten ihmisoikeuksien kunnioittamisen vastaiseen toimintaan liittyvistä
epäilyistään.
Toimitusketjussa tunnistettujen riskien suhteen merkittävimmässä roolissa ovat varsinkin Componentan
osto- ja myyntiorganisaatiot sekä yksiköiden ja yrityksen johto. Componenta järjesti vuonna 2018 kaikille konsernin toimihenkilöille koulutuksen yhtiön
toimintaohjeista sisältäen ihmisoikeuksia koskevat
käytännöt. Koulutukseen osallistui 93 % konsernin
toimihenkilöistä. Yhtiö järjestää koulutuksen toimihenkilöilleen vuosittain.
Componentan pyrkimyksenä on enenevissä määrin kartoittaa liikekumppaneihin liittyvät mahdolliset
eettiset riskit ennen yhteistyösuhteen perustamista.
Tavoitteena on läpinäkyvyyden ja Componentan toi-
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mintaohjeiden ottaminen aiempaa järjestelmällisemmin osaksi ostotoimintoja sekä hankinta- ja sopimustoimintaa. Yhtiö tulee jatkossa edellyttämään
uusilta yhteistyökumppaneiltaan kirjallista sitoutumista Componentan vastuullisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviin toimintaperiaatteisiin. Componentan hankinnoissa käytettäviä sopimusehtoja
ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja tässä
yhteydessä yhtiön edellyttämät ihmisoikeuksien
kunnioittamista koskevat käytännöt liitetään uusiin
sopimusehtoihin.

Korruption ja lahjonnan torjunta
Componentalla merkittävimmät riskit suhteessa
korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvät tuotantoketjussa mahdollisesti tapahtuviin Componentan toimintaohjeiden vastaisiin toimenpiteisiin tai
laiminlyönteihin. Reilu kilpailu on Componentalle
tärkeä toimintaperiaate. Tämä koskee yhtiön käytöstä kilpailijoita ja asiakkaita kohtaan sekä toimintaa liike-elämässä. Componenta tai sen työntekijät ja muut Componentan nimissä toimivat tahot
eivät saa tarjota, antaa tai ottaa vastaan lahjuksia tai muita laittomia etuuksia. Liikekumppaneille
ja viranomaisten edustajille ei tule tarjota sopimattomia taloudellisia etuja Componentan liiketoimien
tai yrityksen muiden etujen edistämiseksi. Korruption ja lahjonnan torjunnan vastaisten sääntöjen laiminlyönti voi aiheuttaa Componentalle sanktio- ja
maineriskin lisäksi taloudellisia menetyksiä, mikäli
tuotantoketjun kumppaneita ei ole valittu kokonais15
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taloudellisesti oikein perustein. Yhtiön toimintaohjeissa on annettu ohjeita muun muassa lahjojen ja
kestityksen antamisesta ja vastaanottamisesta
sekä eturistiriitojen välttämisestä. Componenta on
myös poliittisesti sitoutumaton yritys.
Korruptioon ja lahjontaan liittyvien riskien havaitsemiseksi ja torjumiseksi suunniteltu Componentan
toimintaohjelma käsittää johdon ja työntekijöiden
kouluttamista. Tärkeänä pidetään, että henkilöstö
käytännön työtehtävien tasolla ymmärtää, mitä lahjonta on ja miten sitä on torjuttava. Korruption ja lahjonnan vastaisessa toiminnassa merkittävä rooli on
erityisesti Componentan osto- ja myyntiorganisaatioilla sekä yksiköiden ja yrityksen johdolla. Nämä
ryhmät olivat mukana vuonna 2018 koko konsernin
toimihenkilöille järjestetyssä Componentan toimintaohjeita koskevassa koulutuksessa, jonka osana
käsiteltiin korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä käytäntöjä. Koulutuksesta ja osallistumismäärästä on kerrottu edellä kohdassa ”Ihmisoikeuksien
kunnioittaminen”.
Componenta on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja rehellisyyteen toimintaohjeidensa mukaisesti. Componentan toimintaohjeet tukevat oikeaoppista toimintaa, mikäli työntekijä kohtaa eettisen
ongelman. Jokaista Componentan työntekijää kannustetaan nostamaan esille kysymyksiä yhtiön
toimintaohjeisiin liittyen sekä ilmoittamaan mah-
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dollisista havainnoista tai epäillyistä ohjeiden rikkomuksista. Myös yhtiön liikekumppanit ja muiden
sidosryhmien edustajat voivat ilmoittaa tällaisista
rikkomuksista tai niiden epäilyistä. Componentan whistleblowing-ilmoituskanava on keskeisessä
roolissa myös mahdollisten korruptioon ja lahjontaan liittyvien epäilysten raportoinnissa. Vuonna
2018 järjestetyn Componentan toimintaohjeita koskevan koulutuksen tarkoituksena oli myös lisätä
mahdollisista rikkomuksista ilmoittamiseen järjestettyjen ilmoituskanavien tunnettuutta. Whistleblowing-ilmoituskanavaan ei tullut vuoden 2018 aikana
yhtään ilmoitusta.
Componenta on uudistamassa vuoden 2019 aikana
yhtiön hankinnassa käytettävät sopimusehdot.
Yhtiön tavoitteena on huomioida uudistettavissa
sopimusehdoissa sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat vastuut että korruptiota ja lahjonnan
torjuntaa koskevat vastuut. Yhtiön uudet yhteistyökumppanit tullaan näin sitouttamaan kirjallisesti
noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lahjonnanvastaisia säädöksiä.

Osakkeet ja osakepääoma
Componenta Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Osakkeen tilikauden keskikurssi oli 0,18 euroa,
alin kurssi 0,14 euroa ja ylin kurssi 0,26 euroa. Osakkeen kurssi vuoden 2018 lopussa oli 0,15 euroa (0,14
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euroa). Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden
lopussa 26,6 Me (25,5 Me) ja osakkeen suhteellinen
vaihto tilikaudella 61,6 % (205,5 %) osakekannasta.
Componenta Oyj:n osakepääoma oli tilikauden päättyessä 1,0 Me (1,0 Me). Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä tilikauden lopussa oli 177 269 224
(177 269 224). Osakkeenomistajien määrä tilikauden
päättyessä oli 7 633 (7 685).
Osakkeenomistajat 31.12.2018
Osakkaan nimi
1 Etra Capital Oy
2 Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma
3 Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Elo
4 Suomen kulttuurirahasto
5 Lapin yliopisto
6 Riikantorppa Oy
7 Nordea Bank Ab (Publ),
Suomen Sivuliike *)
8 Suutari Harri Yrjö Kalevi
9 Sjöblom Katri
10 Saini Ranjit
Hallintarekisteröidyt osakkeet
Muut osakkaat
Yhteensä

Osakkeet
20 000 000

%
11,28

10 406 279

5,87

8 901 288
3 129 223
2 873 000
2 800 000

5,02
1,77
1,62
1,58

2 730 372
1,54
2 499 000
1,41
1 968 234
1,11
1 703 447
0,96
4 481 759
2,53
115 776 622
65,31
177 269 224 100,00

*) Hallintarekisteröity
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Osakkeenomistus suuruusluokittain 31.12.2018
Osakkeiden lukumäärä
1 - 100
101 - 500
501 - 1 000
1 001 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 50 000
50 001 - 100 000
100 001 - 500 000
500 001 - 999 999 999 999
Yhteensä =
liikkellelaskettu määrä

Osakkaita
670
1 182
934
2 227
985
1 206
217
175
37

%
8,78
15,49
12,24
29,18
12,90
15,80
2,84
2,29
0,49

Osakkeet
%
38 518 0,02
367 818 0,21
797 303 0,45
6 303 193 3,56
8 042 868 4,54
28 899 859 16,30
16 348 500 9,22
37 026 134 20,89
79 445 031 44,82

7 633 100,00 177 269 224 100,00

Osakkeenomistuksen jakauma sektoreittain
31.12.2018
Yritykset yhteensä
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä
Julkisyhteisöt yhteensä
Kotitaloudet yhteensä
Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhtsöt yhteensä
Hallintarekisteröidyt osakkeet ja muu
ulkomaalaisomistus

%
20,19
3,21
12,70
60,77
2,90
0,21
100,00
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Oma pääoma ja pääomalainat
Konsernin oma pääoma oli positiivinen tilinpäätöshetkellä. Oman pääoman tuotto oli 5,6 %. Edellisvuoden oman pääoman tuottoprosenttia ei ole tarkoituksenmukaista laskea, koska laskentakaavassa oma
pääoma oli negatiivinen vuoden 2017 alussa.
Kaupparekisteriin tehtiin 12.9.2016 ilmoitus osakepääoman menettämisestä. Emoyhtiön oma pääoma
palautui vuoden 2017 tilinpäätökseen ja näin ollen
oman pääoman palautus rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.6.2018.
Componenta Främmestad AB:lla on 27,0 Me suuruinen oman pääoman ehtoinen laina aiemmalta turkkilaiselta konserniyhtiöltä. Tämä erä luetaan omaan
pääomaan. Kyseinen laina on maksettava pois
ennen Componenta Främmestad AB:n mahdollista
osingonjakoa.

Liputusilmoitukset
Componenta ei vastaanottanut vuonna 2018 yhtään
Arvopaperimarkkinalain mukaisia liputusilmoituksia.

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

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kaksi uutta konsernin avainhenkilöiden osa-

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

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

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

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä
ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu
tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön
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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.
Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja
harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä
hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan
arvioitua enemmän.
Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää
asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita
koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakasmenetykset kaupallisista syistä.
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Toiminnan jatkuvuuden kannalta saneerausmenettelyihin liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuudet ovat seuraavat:
●●

●●

●●

Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy
kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien
mukaisista maksusuorituksista, jotka alkavat
toukokuussa 2019. Oleellinen riski saneerausohjelmien onnistumiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa
normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja
koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta.
Componenta Främmestad AB:n toimintamallin muutoksen tavoitteena on sitoutuneen käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen
rakenteellinen pienentäminen. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että ennustetut
myyntivolyymit ja katetasot eivät toteudu, jos
kyseiset asiakkaat siirtävät työt kilpailijoille.
Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden
kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista sekä
käyttöpääomatarpeista.
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Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Componenta tiedotti 14.3.2019, että Componenta
Oyj:n Ruotsissa toimiva koneistus- ja maalaus
palveluja tuottava yhtiö Componenta Främmestad AB supistaa liiketoimintaansa ja on käynnistänyt toimia henkilöstön vähentämiseksi. Ruotsin
työvoimaviranomaisille on tehty 28.2.2019 työvoiman vähentämisilmoitus, jossa varaudutaan yli sadan
henkilön irtisanomiseen. Henkilöstön vähennysmäärää ei voida vielä tässä vaiheessa vahvistaa. Componenta Främmestad AB työllistää noin 200 henkilöä ja
noin 35 vuokratyöntekijää. Componenta Främmestad
AB:n liiketoiminnan kannattavuus on ollut kroonisesti
heikko eikä sitä ole kyetty oleellisesti parantamaan.
Turkin valimon siirtyminen konsernin ulkopuolelle
heikensi olennaisesti Ruotsin liiketoiminnan strategista merkitystä Componenta-konsernille. Componenta Främmestad AB välittää, koneistaa ja maalaa
pääosin Componenta-konserniin aiemmin kuuluneen
ja vuonna 2017 myydyn turkkilaisen valimoyrityksen tuotteita. Osa valuista toimitetaan Främmestadiin
Suomesta, Porin valimosta. Nämä toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Tämän
johdosta sopeuttamistoimia suunnitellaan myös
Porin valimossa. Porin valimo työllistää 205 henkilöä.
Componenta on pyrkinyt korjaamaan Ruotsin liiketoiminnan kannattavuutta asiakassopimuksia uudistamalla. Neuvottelut eivät kuitenkaan ole tuottaneet
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tavoiteltua lopputulosta, minkä vuoksi Componenta
on joutunut irtisanomaan merkittäviä Componenta
Främmestad AB:n asiakkuuksia kannattamattomina.
Lisäksi samassa tiedotteessa Componenta julkisti
poikkeuksellisesti tulosohjeistuksensa vuodelle 2019
jo siinä yhteydessä.

Tulosohjeistus 2019
Irtisanottujen asiakassopimusten päättyminen pienentää konsernin liikevaihtoa vuonna 2019. Jalostusarvo supistuu suhteessa vähemmän kuin liikevaihto, sillä jäljelle jäävissä ja ydinliiketoiminnoiksi
luokitelluissa asiakkuuksissa Componentan tuotteet tehdään pääsääntöisesti oman konsernin
valuista.
Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liike
vaihdon vuonna 2019 olevan 70 - 90 Me. Oikaistun
käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden
2018 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 120,7 Me ja
oikaistu käyttökate 4,9 Me.
Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-
aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne
voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien
laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan
merkittävää vaikutusta tulevaan tilinpäätökseen.
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Osingonjakoehdotus
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat
15,2 Me (14,2 Me). Yrityksen saneerauksesta annetun lain 9 luvun 58 §:n mukaan Componenta ei voi
saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana jakaa osinkoa. Osakeyhtiölain
14 luvun 2 §:n mukaan yhtiö ei myöskään voi seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata
omaa pääomaa osakkeenomistajille, koska yhtiö on
alentanut osakepääomaa tappioiden kattamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.5.2019 klo 13.00 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Componenta Oyj julkistaa selvityksen hallintoja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 toiminta
kertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on
julkistamisen jälkeen luettavissa yhtiön internet-
sivuilla www.componenta.com.
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Tunnusluvut
Tunnuslukuja 31.12.
Taseen loppusumma, Me
Korolliset nettovelat, Me
Sijoitettu pääoma, Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %**
Oman pääoman tuotto, %**
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Bruttoinvestoinnit, Me
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa*
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella*

Osakekohtaiset tunnusluvut
2018
48,9
-3,4
21,2
6,0
5,6
39,3
-17,5
1,8
668
703

2017
52,8
-3,0
20,8
n/a
n/a
34,8
-16,2
2,8
691
680

2016
84,0
90,0
-35,0
-100,0
n/a
-165,3
n/a
19,9
664
763

2015
402,2
237,0
261,7
-7,7
-127,4
4,6
1 273,0
31,5
3 979
3 982

2014
468,9
216,0
339,3
0,8
-29,1
23,7
194,4
22,6
3 981
4 111

*) Vuosien 2016-2018 henkilöstöluvut sisältävät nykyiset jatkuvat toiminnot. Vuosien 2014-2015 luvut ovat
koko konsernin osalta.
**) Yhtiö on vuonna 2018 muuttanut sijoitetun pääoman tuotto-% ja oman pääoman tuotto-% laskenta
kaavoja. Vertailukausilla esitetään uusien laskentakaavojen mukaiset tunnusluvut.

Tulos/osake (EPS), e
Tulos/osake (EPS) laimennuksella, e
Rahavirta/osake, e
Oma pääoma/osake, e
Osinko/osake, e*
Osinko/tulos, %*
Efektiivinen osinkotuotto, %*
Hinta/voitto -suhde (P/E-luku)
Osakkeen kurssi tilikauden lopussa, e
Osakkeen keskikurssi, e
Alin kurssi, e
Ylin kurssi, e
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, Me
Pörssivaihto, 1 000 kpl
Pörssivaihto, % kokonaismäärästä
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 1 000 kpl

2018
0,01
0,01
0,02
0,11
0,00
0,00
0,00
25,47
0,15
0,18
0,14
0,26
26,6
109 147
61,6
177 269
177 269

2017
0,70
0,70
0,02
0,10
0,00
0,00
0,00
0,21
0,14
0,20
0,11
0,38
25,5
364 326
205,9
176 985
177 269

*) Saneerausmenettelyn johdosta yhtiö ei voi jakaa osinkoa.
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman
tuotto-% (ROE) *)

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

Sijoitetun pääoman
tuotto-% (ROI) *)

= Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana)
*) Oikaistu oman pääoman tuotto ja oikaistu sijoitetun pääoman
tuotto lasketaan samalla periaatteella kuin yllä on mainittu,
paitsi sillä erotuksella, että jaettavana olevat tuloslaskelman erät
ovat poislukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Omavaraisuusaste, %

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

Tulos/osake, e (EPS)

= Tulos rahoituserien jälkeen – verot +/- määräysvallattomien
omistajien osuus - hybridilainan siirtyvät sekä maksetut korot
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Tulos/osake, e,
laimennusvaikutuksella

= Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty mahdollisten optioiden
oikeuttama osakemäärä, pääomavaikutus markkinakoron mukaan
verovaikutus vähentäen. 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)

Osakkeen keskikurssi, e = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake, e

= Oma pääoma ilman pääomalainoja
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/osake, e

= Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/tulos, %

= Tilikaudelta jaettu osinko x 100
Tulos (kuten tulos/osake-tunnusluvussa)

Efektiivinen
osinkotuotto, %

= Osinko/osake x 100
Tilikauden viimeinen pörssikurssi

Osakekannan
markkina-arvo, Me

= Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x
tilikauden viimeinen pörssikurssi

Hinta/voitto-suhde
(P/E-luku)

= Tilikauden viimeinen pörssikurssi
Tulos/osake

Korolliset nettovelat, Me = Korolliset velat + pääomalainat - rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste
(net gearing), %

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

Käyttökate, e

= Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset +/- osuus osakkuus
yhtiöiden tuloksesta

= Liiketoiminnan nettorahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
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Konsernin taloudellinen kehitys
Konsernin kehitys ei ole osa virallista tilinpäätöstä.

Konsernin kehitys ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1.1.-31.12.

Konsernin kehitys 1.1.-31.12.
Liikevaihto, Me
Liiketulos, Me
Liiketulosmarginaali, %

Rahoitustuotot ja -kulut, Me
Tulos rahoituserien jälkeen, Me
Tilikauden tulos, Me
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos, Me
Tilauskanta kauden lopussa
Liikevaihdon muutos, %
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus, %

2018*
120,7
1,2
1,0
0,0
1,2
1,0
-

2017*
122,4
26,3

2016*
138,9
-32,3

21,5

-23,3

102,1
128,3
128,8
-4,8

33,1
0,8
-6,1
-209,5

21,7
-1,4
77,8

23,6
-11,8
79,2

20,4
-33,9
80,0

2015** 2014
210,1 495,2
-18,5
2,2
-8,8

0,4

-16,6 -30,9
-35,1 -28,7
-62,2 -28,6
-20,4
31,4
-57,6
91,3

Me
Liikevaihto
Liiketulos
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos rahoituserien jälkeen

2018*
120,7

2017*
122,4

2016*
138,9

2015** 2014
210,1 495,2

2,9
0,0
2,9

2,9
-0,4
2,5

-2,6
-9,8
-12,3

0,4 15,1
-16,6 -27,3
-16,2 -12,2

*) Vuosien 2016-2018 luvut ovat nykyisien jatkuvien toimintojen lukuja.
**) Vuoden 2015 luvut ovat 2016 tilinpäätöksessä julkaistut jatkuvat toiminnot, mukaan lukien
Wirsbo-alakonserni. Vuoden 2014 luvut ovat koko konsernin osalta.

88,9***
-3,0
91,7

*) Vuosien 2016-2018 luvut ovat nykyisien jatkuvien toimintojen lukuja.
**) Vuoden 2015 luvut ovat 2016 tilinpäätöksessä julkaistut jatkuvat toiminnot, mukaan lukien Wirsboalakonserni. Vuoden 2014 luvut ovat koko konsernin osalta.
***) Tilauskanta 8.1.2015.
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Konsernitilinpäätös
Konsernin tuloslaskelma
Me
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Poistot ja arvonalenemiset

Viite

1.1.-31.12.2018

%

1

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

100,0

4
5,6,7
8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista
LIIKETULOS
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

9
9

TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN
Tuloverot

122,4 100,0
31,5
-124,1

1,0

0,0
26,3

1,0

128,3 104,8
0,5

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TILIKAUDEN TULOS

1,0

128,8

Lopetetut toiminnot:
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos
TILIKAUDEN TULOS

0,0
1,0

-4,8
124,1

1,0
0,0
1,0

124,1
0,0
124,1

0,01
0,01
0,01

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

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Componenta yhteensä, laimentamaton, e
Jatkuvat toiminnot, laimentamaton e
Lopetetut toiminnot, laimentamaton e
Componenta yhteensä, laimennusvaikutuksella oikaistu, e,

11
11
11
11

21,5

110,3
-8,2
102,1

-0,2

10

%

-3,5

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

1.1.-31.12.2017
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Konsernin laaja tuloslaskelma
Me

Tilikauden tulos
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1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

1,0

124,1

-

-

Jatkuvat toiminnot
Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus
Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät
Muuntoeron muutos
Rahavirran suojaukset
Muut erät

0,0

0,0

-0,1
0,0
0,0

-0,9
0,1
-0,2

Tulosvaikutteiset yhteensä

-0,1

-1,0

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

0,0

0,0

-0,1

-1,0

Lopetetut toiminnot
Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus verojen jälkeen
Muuntoeron muutos
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot verojen jälkeen
Muut erät

-

0,0
-0,6
0,0
0,0

Lopetettujen toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-

-0,6

TILIKAUDEN LAAJA TULOS

0,9

122,5

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

0,9
0,0

122,5
0,0

0,9

122,5

Jatkuvien toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä.
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Konsernin tase
Me

Viite

31.12.2018

31.12.2017

Me

VARAT

OMA PÄÄOMA JA VELAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Muut rahastot
Rahavirran suojaukset
Muuntoero
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tuloverosaamiset
Rahavarat

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät

VARAT YHTEENSÄ

12
13
18
25
17

14
15,16
16
25

18, 19

0,4
20,4
0,0
0,3
-

0,2
21,0
0,5
0,4
-

21,1

22,1

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

14,3
9,3
0,0
5,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus

27,8

29,1

0,0

1,5

VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pääomalainat
Korolliset velat
Korottomat velat
Varaukset
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset velat
Muut korolliset velat
Muut korottomat velat
Tuloverovelat
Varaukset

0,0

1,5

48,9

52,8

Viite

20

Oma pääoma yhteensä

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä.

25
25
26
24
17
25
26,27
24

31.12.2018

31.12.2017

1,0
0,0
0,4
29,5
0,0
-1,0
-11,7
1,0

1,0
0,0
0,4
29,5
0,0
-0,9
-135,8
124,1

19,2
0,0

18,3
0,0

19,2

18,3

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

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

0,5
12,6
0,0
0,0

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

29,7

34,4

48,9

52,8
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Konsernin rahavirtalaskelma
Me

1.1.-31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta
Jatkuvat toiminnot
Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen
Poistot ja arvonalenemiset
Rahoituksen tuotot ja kulut
Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset
Käyttöpääoman muutokset
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lyhytaikaiset korottomat velat
Muut käyttöpääoman muutokset
Saadut korot
Maksetut korot
Muut rahoitustuotot ja -kulut

1.1.-31.12.2017

1,2
2,5
0,0
0,6

128,3
3,5
-102,1
-29,5

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

-1,0
6,2
-2,5
0,0
0,0
-0,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta
Lopetettujen toimintojen liiketoiminan rahavirta

3,5
0,0

2,8
1,3

Liiketoiminnan nettorahavirta

3,5

4,1

Osinkotuotot
Maksetut verot

Me

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

Rahoituksen rahavirta
Jatkuvat toiminnot
Maksetut osingot
Vaihtovelkakirjalainan liikkeellelasku
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-)*
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset

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

-0,1

Jatkuvien toimintojen rahoituksen nettorahavirta
Lopetettujen toimintojen rahoituksen nettorahavirta**

-3,5
0,0

0,0
-0,5

Rahoituksen nettorahavirta

-3,5

-0,4

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-)

-0,2

1,1

5,5
0,0
5,3

4,4
0,0
5,5

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

0,0
0,1
0,0
0,0

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä.
*) Sisältää saneerausvelkojen lyhennyksiä 2,9 Me, josta korollista velkaa oli 0,6 Me.
**) Sisältää vertailuvuonna lopetettujen toimintojen rahavarojen taseesta poiskirjaamiseen.

Investointien rahavirta
Jatkuvat toiminnot
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti
Muut investoinnit ja myönnetyt lainat
Muut luovutustulot ja annettujen lainojen takaisinmaksut

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

-1,8
0,0
0,0

Jatkuvien toimintojen investointien nettorahavirta
Lopetettujen toimintojen investointien nettorahavirta

-0,2
0,0

-1,4
-1,2

Investointien nettorahavirta

-0,2

-2,6

0,3
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Oma pääoma 1.1.2018
Tilikauden tulos

Osakepääoma
1,0

Ylikurssirahasto
0,0

Rakennusten ja
Sijoitetun maa-alueiden
vapaan
uudelleenRahapääoman
arvostusMuut
virran
rahasto
rahasto rahastot suojaukset
0,4
0,0
29,5
0,0

Muuntoerot
-0,9

Kertyneet
voittovarat
-11,7
1,0

-0,1

0,0

Määräysvallattomien
omistajien
Yhteensä
osuus
18,3
0,0
1,0

Oma
pääoma
yhteensä
18,3
1,0

Laajan tuloksen erät:

Muuntoerot
Rahavirran suojaukset
Muutokset rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostusrahastossa
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos

0,0

-0,2
0,0
0,0

0,0

0,0

1,0

0,0
0,9

0,0
0,9

Optio- ja osakepalkitseminen

0,0

0,0

0,0

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

-10,7

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,2
0,0

0,0

Liiketoimet omistajien kanssa:

Oma pääoma 31.12.2018

1,0

0,0

0,4

0,0

29,5

0,0

-1,0

0,0

19,2
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Oma pääoma 1.1.2017
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
Rahavirran suojaukset
Muutokset rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostusrahastossa
Muut laajan tuloksen erät
Lopetettujen toimintojen laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT
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HALLITUKSEN
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Osakepääoma
21,9

Ylikurssirahasto
15,0

Rakennusten ja
Sijoitetun maa-alueiden
vapaan
uudelleenRahapääoman
arvostusMuut
virran
rahasto
rahasto rahastot suojaukset
191,1
0,0
5,6
-0,1

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

Muuntoerot
0,6

Kertyneet
voittovarat
-363,6
124,1

-0,9

-0,2
0,0

0,0

0,0

-0,2

0,1

-0,6
-1,5

124,1

Liiketoimet omistajien kanssa:
Optio- ja osakepalkitseminen
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Muut erät:
Vaihdettavan joukkovelkakirjalainan liikkeellelasku
Vaihdettavan joukkovelkakirjalainan konversio osakkeiksi
Uudelleenluokittelut
Pääomalaina
Hybridilainan velkaleikkaus
Muut erät yhteensä
Oma pääoma 31.12.2017

-20,9

-15,0

0,6
-191,2

-20,9

-15,0

-190,7

1,0

0,0

0,4

Määräysvallattomien
omistajien
Yhteensä
osuus
-129,7
0,0
124,1

-0,9
0,0
0,1

0,1

0,0

MUU
INFORMAATIO

-0,9
0,0
0,1

0,0

0,0

-0,2
-0,6

-0,2
-0,6

122,5

0,0

122,5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,6
0,0
27,0
-2,0
25,6

0,0

18,3

0,0

-0,8
27,0
-2,0
24,2

0,0

0,0

227,9

0,0
0,6
0,0
27,0
-2,0
25,6

0,0

29,5

0,0

-0,9

-11,7

18,3

227,9

Oma
pääoma
yhteensä
-129,7
124,1
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Laadintaperiaatteet
Konsernin perustiedot
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalli
teollisuuden konserni, joka valmistaa valettuja,
koneistettuja ja pintakäsiteltyjä, asennusvalmiita
komponentteja ja niistä koostuvia kokonaisratkaisuja. Konsernin asiakaskunta koostuu globaalisti toimivista koneenrakennusteollisuuden, raskaan ajoneuvoteollisuuden, autoteollisuuden, rakennus- ja
kaivosteollisuuden sekä maatalouskoneteollisuuden
valmistajista.
Konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj (y-tunnus
1635451-6), jonka osakkeet noteerataan NASDAQ
Helsingissä (Nasdaq Helsinki Oy). Emoyhtiön kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity käyntiosoite on Teknobulevardi 7 H, 01530 Vantaa.
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa
internet-osoitteesta www.componenta.com tai
konsernin emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta
Teknobulevardi 7 H, 01530 Vantaa.
Kaikkien konserniyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi ja se päättyy 31.12.

Componenta Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouk
sessaan 11.4.2019 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä, hylätä
tai muuttaa tilinpäätös julkistamisen jälkeen pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa
tilinpäätöstä.

Yrityssaneeraus
Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausmenettelyn aloittamisesta 30.9.2016. Helsingin käräjäoikeus määräsi asianajaja Mika Ilveskeron
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausmenettelyjen selvittäjäksi (”selvittäjä”). Tämän
lisäksi Helsingin käräjäoikeus asetti kummankin
yhtiön yrityssaneerausta varten velkojatoimikunnat, jotka toimivat saneerausmenettelyssä velkojien
yhteisinä edustajina. Käräjäoikeuden asettamissa
velkojatoimikunnissa ovat edustettuina eri velkojaryhmät kuten vakuusvelkojat, ostovelkojat, toimittajatakauksen saaneet velkojat sekä muiden vakuudettomien velkojen velkojat. Componenta Oyj:llä ja
Componenta Finland Oy:llä on omat erilliset velkojatoimikunnat, johtuen yhtiöiden eri velkojatahoista.

Helsingin käräjäoikeus vahvisti Componenta Oyj:n
ja sen tytäryhtiön Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmat 23.8.2017. Saneerausohjelman
perusteella Componenta Oyj:n etuoikeudettomia
saneerausvelkoja leikattiin noin 94 prosentilla ja viimesijaiset saneerausvelat leikattiin kokonaan. Componenta Finland Oy:n vakuusvelat maksetaan täysimääräisesti, kun taas muita etuoikeudettomia
velkoja leikattiin 75 prosenttia. Maksuohjelma alkaa
molempien yhtiöiden osalta toukokuussa 2019 ja
päättyy marraskuussa 2023.
Componenta Oyj allekirjoitti 4.8.2017 sopimuksen omistamiensa Componenta Turkin osakkeiden,
jotka edustavat 93,6 % osakkeista ja äänistä, myynnistä Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.:lle. Kauppa
toteutui lopullisesti 27.9.2017. Sopimukseen kuuluivat Turkissa sijaitsevat rauta-, konepaja- ja alumiiniliiketoiminnat kokonaisuudessaan. Kaupalla ei ollut
kassavirtavaikutusta. Osakekaupan loppuunsaattamisen yhteydessä turkkilaiset klubilainapankit
vapauttivat Componenta Oyj:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n määräisestä
lainatakauksesta.
Ruotsissa sijaitsevat Componenta Wirsbo AB ja
Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin
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17.7.2017. Yhtiöiden olisi tullut vahvistettujen saneerausohjelmien mukaisesti maksaa saneerausvelat, noin 4,9 Me, heinäkuussa 2017. Ensisijaisena
tarkoituksena oli saneerausvelkojen maksun lykkäämisestä sopiminen velkojien kanssa ja uudelleenrahoituksen järjestäminen tammikuuhun 2018
mennessä. Ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen ja saneerausvelkojen maksujen lykkääminen
tammikuuhun 2018 asti kävi epätodennäköiseksi
heinäkuussa 2017 velkojien riittämättömän tuen
johdosta. Componenta Främmestad AB:n saneeraushakemus hyväksyttiin ja saneerausmenettelyt
alkoivat 1.9.2016.
Vuonna 2018 konsernissa on keskitytty saneerausohjelmien toteuttamiseen. Componenta Främmestad AB maksoi maaliskuussa 2018 saneerausvelkansa, 2,3 Me ulkoisia saneerausvelkoja ja
0,6 Me palkkatakauksen Ruotsin valtiolle, jotka olisivat erääntyneet heinäkuussa 2018. C
 omponenta
myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi määräalaa
23.2.2018 markkinahintaan. Componenta Oyj:n
tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi markkinahintaan 5.4.2018 Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren
Tehtaankatu 13 -nimisen yhtiön koko osakekannan.
Componenta Finland Oy myi markkinahintaan
Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato -nimisen
yhtiön osakkeet 25.6.2018. Lisäksi Componenta Oyj
myi 29.8.2018 omistamiensa Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali -nimisen ja Kiinteistöosakeyhtiö YläEmali -nimisen yhtiön osakkeet. Componenta Oyj ja
Componenta Finland Oy myivät 29.8.2018 kumpikin

KONSERNITILINPÄÄTÖS
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osuutensa omistamistaan Karkkilan Koskikiinteistö
Oy -nimisen yhtiön osakkeista. Componenta Finland
Oy:n tytäryhtiö Karkkilan Valimokiinteistö Oy myi
markkinahintaan 31.8.2018 määräalan omistamastaan kiinteistöstä Karkkilassa mukaan lukien määrä
alalla sijaitsevat rakennukset.

Componenta Oyj:n saneerausohjelman
keskeinen sisältö
Suomessa Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä
Componenta Oyj:n saneerausmenettelyn aloittamisesta 30.9.2016. Helsingin käräjäoikeus vahvisti
Componenta Oyj:n saneerausohjelman 23.8.2017.
Saneerausohjelman perusteella Componenta Oyj:n
etuoikeudettomia saneerausvelkoja leikattiin noin
94 prosentilla Turkin lainatakauksen poistumisen
myötä ja viimesijaiset saneerausvelat leikattiin
kokonaan. Maksuohjelma alkaa toukokuussa 2019
ja päättyy marraskuussa 2023. Componenta Oyj:n
saneerausohjelman vahvistamisella yhtiön taseen
sisältämät velkaleikkaukset tulivat voimaan. Velka
leikkausten perusteella yhtiön taseeseen kirjatut
velat alenivat noin 118 miljoonalla eurolla, mikä vahvisti tuloksen kautta omaa pääomaa.
Yhtiön on saneerausohjelman aikana myytävä konsernin ydinliiketoimintaan liittymättömät omistamansa kiinteistöyhtiöt ja niiden osuudet konsernin
ulkopuolisille tahoille. Yhtiön tulee lisäksi 18 kuukauden kuluessa saneerausohjelman vahvistamisesta myydä taikka purkaa selvitysmenettelyn tai
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sulautumisen kautta liiketoimintaa harjoittamattomat tytäryhtiönsä konsernin hallinnollisen rakenteen
yksinkertaistamiseksi. Yhtiölle voi syntyä lisäsuoritusvelvollisuus ennakoitua paremman kassavirran
johdosta. Lisäsuoritukseen on oikeus yksinomaan
yhtiön etuoikeudettomilla velkojilla. Lisäksi yhtiölle
voi syntyä lisäsuoritusvelvollisuus, mikäli takausvastuisiin sisältyvien ehdollisten ja enimmäismääräisten
saneerausvelkojen lopullinen määrä alittaa saneerausohjelmaan merkityn määrän.

Componenta Finland Oy:n
saneerausohjelman keskeinen sisältö
Suomessa Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä
Componenta Finland Oy:n s aneerausmenettelyn
aloittamisesta 30.9.2016. Helsingin käräjäoikeus
vahvisti Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmat 23.8.2017. Componenta Finland Oy:n vakuusvelat maksetaan täysimääräisesti, kun taas muita
etuoikeudettomia velkoja leikattiin 75 prosenttia.
Maksuohjelma alkaa toukokuussa 2019 ja päättyy marraskuussa 2023. Componenta Finland Oy:n
saneerausohjelman vahvistamisella yhtiön taseen
sisältämät velkaleikkaukset tulivat voimaan. Velka
leikkausten perusteella yhtiön taseeseen kirjatut
velat alenivat noin 28 miljoonalla eurolla, mikä vahvisti
tuloksen kautta omaa pääomaa. Yhtiön on saneerausohjelman aikana myytävä konsernin ydinliiketoimintaan liittymättömät omistamansa kiinteistöyhtiöt ja niiden osuudet konsernin ulkopuolisille tahoille.
Yhtiön tulee lisäksi 18 kuukauden kuluessa sanee31
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rausohjelman vahvistamisesta myydä taikka purkaa
selvitysmenettelyn tai sulautumisen kautta liiketoimintaa harjoittamattomat tytäryhtiönsä konsernin
hallinnollisen rakenteen yksinkertaistamiseksi. Yhtiöllä on myös velvollisuus myydä liiketoimintaan liittymätön käyttöomaisuus. Yhtiölle voi syntyä lisäsuoritusvelvollisuus ennakoitua paremman kassavirran
johdosta. Lisäsuoritukseen on oikeus yksinomaan
yhtiön etuoikeudettomilla velkojilla.

Componenta Främmestad AB:n
saneerauspäätös
Componenta Främmestad AB:n saneeraushakemus hyväksyttiin ja saneerausmenettelyt alkoivat 1.9.2016. Componenta Främmestad AB sai
saneerauspäätöksen Skaraborgin käräjäoikeudelta
3.7.2017 ja päätös tuli lainvoimaiseksi 24.7.2017.
Yhtiön oli määrä, paikallisen tuomioistuinpäätöksen mukaisesti, maksaa 12 kuukauden kuluessa
päätöksestä lukien noin 2,3 Me konsernin ulkoisia saneerausvelkoja ja 0,6 Me palkkatakaus Ruotsin valtiolle. Nämä velat yhtiö maksoi maaliskuussa
2018. Saneerausohjelman vahvistamisen edellytyksenä oli riittävä velkojien tuki, joka saavutettiin, kun
Componenta Främmestad AB ja Componentan Turkin yhtiö allekirjoittivat toukokuussa 2017 erillisen
sopimuksen 10 Me:n suuruisen saneerausvelkasaamisen hoitamisesta. Sopimuksen mukaan Componenta Främmestad AB:n velkaa Componentan entiselle Turkin yhtiölle leikataan 75 % ja jäljelle jäänyt
2,5 Me maksetaan pois muiden saneerausvelkojen maksamisen jälkeen kuuden vuoden kuluessa.
Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmestad

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

AB:n käyttökatteeseen. Componenta Främmestad
AB:lla on 27,0 Me suuruinen oman pääoman ehtoisena käsiteltävä pääomalaina myydylle Turkin yhtiölle. Laina on koroton ja sille ei ole lyhennysaikataulua. Laina tulee maksaa pois ennen mahdollista
osingonjakoa kyseisessä tytäryhtiössä.

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

Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista, jotka alkavat toukokuussa 2019. Oleellinen riski saneerausohjelmien
onnistumiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä
pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia
lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta.
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Componenta Främmestad AB:n toimintamallin
muutoksen tavoitteena on sitoutuneen käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen rakenteellinen pienentäminen. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että ennustetut
myyntivolyymit ja katetasot eivät toteudu, jos
kyseiset asiakkaat siirtävät työt kilpailijoille.
Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden
kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeetti
tilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita
yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista sekä
käyttöpääomatarpeista.

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

Konsernitilinpäätöksen laatimisperusta
Componenta Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Componenta Oyj ja
sen tytäryhtiöt muodostavat Componenta-konsernin (”Componenta” tai ”konserni”). Componentan
konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilin-
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päätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa
on noudatettu 31.12.2018 voimassa olevia IAS- ja
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU:n) asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi
hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös
suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön
mukaiset.
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 -standardin Konsernitilinpäätös 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 konsernitilinpäätöksen laatimista perusteltuna, koska yhtiön ja sen konsernitilinpäätök-
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seen yhdisteltyjen tytäryhtiöiden toiminnot liittyvät läheisesti toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia.
Näin ollen Componentan taloudellinen informaatio
31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta esitetään konsernitilinpäätöksenä, joka kattaa yhtiön ja yrityssaneerauksen alla olevat tytäryhtiöt sekä muiden
emoyrityksen määräysvallassa olevien yritysten
taloudellisen informaation.
Componenta Oyj:n hankitut tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien,
kun konserni on saanut määräysvallan ja vastaavasti luovutettujen tytäryhtiöitten yhdistely päättyy
kun määräysvalta päättyy. Konserniyhtiöiden keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike, mukaan lukien
ehdollinen kauppahinta sekä hankitun yhtiön yksilöitävissä olevat varat ja velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät
menot on kirjattu kuluksi. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä saatavat ja velat, realisoitumattomat katteet ja sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä.

Lopetetut toiminnot
Vuonna 2018 Componentalla ei ollut lopetettuja
toimintoja.
Ruotsissa sijaitsevat Componenta Wirsbo AB ja
Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin
17.7.2017. Yhtiöiden olisi tullut vahvistettujen sanee33
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rausohjelmien mukaisesti maksaa saneerausvelat, noin 4,9 Me, heinäkuussa 2017. Ensisijaisena
tarkoituksena oli saneerausvelkojen maksun lykkäämisestä sopiminen velkojien kanssa ja uudelleenrahoituksen järjestäminen tammikuuhun 2018
mennessä. Ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen
ja saneerausvelkojen maksujen lykkääminen tammikuuhun 2018 asti kävi epätodennäköiseksi heinäkuussa 2017 velkojien riittämättömän tuen johdosta. Componenta neuvotteli samaan aikaan
potentiaalisten takomoliiketoiminnan ostajaehdokkaiden kanssa, mutta nämä neuvottelut päättyivät
tuloksettomina.
Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika
AB:n taseiden konsolidointi on lopetettu heinäkuussa 2017 ja tulosvaikutus esitetään IFRS 5
-standardin Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti lopetettuina toimintoina. Yhtiön näkemyksen mukaan yhtiö
menetti määräysvallan Componenta Wirsbo AB:n
ja Componenta Arvika AB:n toimintaan yhtiöiden
hakeutuessa konkurssiin. Componenta Wirsbo AB:n
ja Componenta Arvika AB:n konkurssien myötä konsernissa ei ole enää takomoliiketoimintaa.

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

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

Kiinteistöjen ja maa-alueiden
uudelleenarvostus
Käypään arvoon arvostettavien sijoituskiinteistöjen,
konsernin omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja
maa-alueiden arvioinnit tehdään riippumattomien
pätevien ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta kunkin arvioitsijan oman sisäisen prosessin ja kyseiselle
arvostuskohteelle parhaaksi katsotun menetelmän
mukaisesti alkaen makroekonomisten tekijöiden
tarkastelusta ja saatavissa olevasta markkinainformaatioista ja päätyen perustellun mallin käyttöön
sekä sillä laskettuun kohteen käypään arvoon. Käyttöomaisuuserien uudelleenarvioinnissa käytetään
tuottoarvomenetelmää kiinteistöihin, markkinoihin
perustuvaa mallia maa-alueissa ja hankintamenoon
perustuvaa mallia kiinteistöihin niillä markkinoilla,
joilla ei ole toimivia vuokramarkkinoita. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna toteutuneita vertailukauppoja ja niissä maksettuja hintoja, mikäli niitä on
34
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ollut saatavilla ja ne muutoin soveltuvat käytettäviksi arvion perusteina. Tuottoarvomenetelmässä
käytetyt vuokrahinnat perustuvat pääsääntöisesti
arviointiajankohdan markkinavuokriin. Arvostuksen luotettavuus luokitellaan tasoille 2 ja 3, joista
tasolle 3 kuuluvat pääosin teollisuuskiinteistöt, joille
ei ole aktiivista markkinaa eikä hintaa voi johtaa
todennettavissa olevista markkinatiedoista. Omaisuuserien käyvän arvon määrittäminen edellyttää
merkittävissä määrin harkintaa ja siten rakennusten ja maa-alueiden arvostukseen liittyy epävarmuutta. Arvioinnissa lähtökohtana on kohteen paras
mahdollinen käyttötarkoitus ja siten määritellyt
arvot eivät vastaa kohteen käypää realisointiarvoa.
Saneerauspäätöksen mukaan Componenta Oyj:llä ja
Componenta Finland Oy:llä on saneerausohjelmien
aikana velvollisuus myydä liiketoimintaan liittymättömät sijoituskiinteistönsä. Kyseiset omaisuuserät
on arvostettu konsernitilinpäätöksessä todennäköiseen realisointiarvoonsa.

Käyttöomaisuuden arvonalentuminen
Konsernin noudattamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaan aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden kirjanpitoarvoja tarkastellaan mahdollisen arvonalentumisen varalta aina silloin, kun
olosuhteet antavat viitteitä mahdollisesta arvon
alentumisesta. Componenta on testannut aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden arvon alentumista vertaamalla näiden hyödykkeiden kirjanpitoarvoa niiden kerrytettävissä
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olevaan rahamäärään. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kerrytettävissä olevaa rahamäärää arvioitaessa johdon on tehtävä arvioita ja
oletuksia, jotka koskevat aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ryhmien tulevia myynnin kassavirtoja, tuotantokustannuksia, diskonttokorkoja
sekä omaisuuserien nykyisen kunnon säilyttämiseksi tulevaisuudessa tarvittavia investointeja.
Näitä arvioita ja oletuksia tehdessään johto ottaa
huomioon yrityssaneerausmenettelyjen vaikutuksen kassavirtoihin ja ennusteisiin. Näihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskiä ja epävarmuutta, ja
näin ollen on mahdollista, että olosuhteiden muuttuessa nämä ennusteet muuttuvat, mikä voi vaikuttaa omaisuuserien kerrytettävissä olevaan
rahamäärään.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen
Vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvo arvioidaan
jokaisena raportointipäivänä. Nettorealisointiarvolla tarkoitetaan tavanomaisessa liiketoiminnassa
toteutuvaa arvioitua myyntihintaa, josta vähennetään muuttuvat myyntikulut. Nettorealisointiarvon
määrittäminen sisältää johdon arvioita vaihtoomaisuuden myyntihinnasta.

Laskennallisten verosaamisten
hyödynnettävyys
Harkintaa vaaditaan arvioitaessa laskennallisten
verosaamisten ja tiettyjen laskennallisten verovel-
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kojen kirjaamista taseeseen. Laskennalliset verosaamiset kirjataan ainoastaan, jos pidetään todennäköisenä, että ne ovat hyödynnettävissä, mikä
riippuu siitä, syntyykö tulevaisuudessa riittävästi
verotettavaa tuloa. Oletukset tulevista verotettavista tuloista perustuvat johdon arvioihin tulevaisuuden rahavirroista. Nämä tulevaisuuden rahavirtoja koskevat arviot ovat puolestaan riippuvaisia
johdon arvioista, jotka koskevat muun muassa tulevaa myynnin, liiketoiminnan kustannusten sekä
rahoituksen kustannusten määrää. Yhtiön kyky kerryttää verotettavaa tuloa riippuu myös yleisistä
talouteen, rahoitukseen, kilpailukykyyn ja sääntelyyn liittyvistä tekijöistä, jotka eivät ole sen omassa
määräysvallassa. Arvioihin ja oletuksiin liittyy riskejä
ja epävarmuutta, ja siten on mahdollista, että odotukset muuttuvat olosuhteiden muuttuessa. Tämä
saattaa vaikuttaa laskennallisten verosaamisten ja
-velkojen määrään taseessa ja väliaikaisten erojen
määriin.

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

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

Sovelletut uudet standardit
Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja
laadintaperiaatteita kuin vuonna 2017, lukuun ottamatta seuraavia muutettuja standardeja, joita konserni on soveltanut 1.1.2018 alkaen:
●●

IFRS 9, Rahoitusinstrumentit
I FRS 9-standardi, Rahoitusinstrumentit, korvasi
IAS 39-standardin, Rahoitusinstrumentit: 
kirjaaminen ja arvostaminen. Uusi standardi
määrittää rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua
ja arvostamista, niiden arvonalentumisen määrittämistä sekä suojauslaskennan soveltamisen periaatteita. Lisäksi IFRS 9 sisältää laajennetut liitetieto- ja esitysvaatimukset. Componenta
otti standardin käyttöön 1.1.2018 yksinkertaistetun takautuvan lähestymistavan mukaisesti, jolloin IFRS 9-standardiin siirtymisen kokonaisvaikutus näytetään avaavan taseen oman pääoman
oikaisuna. Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei
ole muuttunut uuden standardin käyttöönoton
myötä.

36

SISÄLLYS

TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

Rahoitusvarojen luokittelu IFRS 9-standardin mukaan:
Luokittelu IAS 39-standardin mukaan

Luokittelu IFRS 9-standardin mukaan

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Lainat ja muut saamiset

Jaksotettuun hankintamenoon

Muut sijoitukset

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
(tai muun laajan tuloksen erien kautta)

Johdannaiset, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa

Suojaukseen käytettävät j ohdannaiset
(käypään arvoon muun laajan tuloksen
erien kautta)

Käypään arvoon muun laajan tuloksen
erien kautta

Johdannaiset, joihin ei sovelleta
suojauslaskentaa

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

Konsernissa tällä hetkellä olevat muut sijoitukset tai johdannaiset, eli käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat, joihin sovellettaisiin IFRS 9-standardia, ovat merkityksettömiä.
Näin ollen standardia sovelletaan rahoitusvarojen osalta pelkästään myyntisaamisiin ja muihin
saamisiin. IFRS 9-standardin vaikutus Componentalla näkyy arvioitujen epävarmojen saatavien arvonalentumisissa, jotka muodostuvat
odotettujen luottotappioiden mallin soveltamisesta. Componenta käyttää yksinkertaistettua
lähestymistapaa määrittäessään myyntisaamisten luottotappioriskiä. Odotettavissa olevat luottotappiot arvioidaan ja kirjataan myyntisaamisten ikäanalyysin mukaisesti luokitteluun
perustuen. Lisäksi huomioidaan historiatietoa
sekä tuntemusta asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Aikaisemmin realisoituneet luottotappiot ovat olleet alhaisella tasolla, johtuen Componentan vakavaraisista globaaleista asiakkaista.

Uuden odotettavissa olevien luottotappioiden
mallin soveltamisella ei ollut olennaista vaikutusta Componenta konsernille eikä vuoden 2017
vertailulukuja siten ole oikaistu. Componenta kirjasi 31.12.2018 uuden odotettavissa olevien luottotappioiden mallin mukaisesti tuloksen luottotappioihin ja taseen myyntisaamisiin 0,1 Me. IFRS
9-standardin käyttöönotolla ei ollut huomattavaa
vaikutusta tilinpäätöstapahtumiin ja -arvoihin.
●●

IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista
I FRS 15-standardi, Myyntituotot asiakassopimuksista, korvasi IAS 11 – Pitkäaikaishankkeet
ja IAS 18 – Tuotot, standardit sekä niihin liittyvät
tulkinnat. Componenta otti standardin käyttöön
täysin takautuvasti 1.1.2018. IFRS 15 – standardi
sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen
tuloutukseen.
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Myyntituottoja kirjataan siihen määrään, eli siihen
transaktiohintaan, josta on sovittu, mahdolliset
alennukset huomioiden. Asiakkaat hyväksyvät
transaktiohinnat allekirjoittamalla sopimuksen.
Konsernilla ei ole sellaisia pitkäaikaisia sopimuksia, joissa aika, joka kuluu siitä, kun yhteisö luovuttaa luvatun tavaran asiakkaalle, siihen, kun
asiakas maksaa kyseisestä tavarasta, on yli
yhden vuoden pituinen. Tästä johtuen, konsernissa ei muodostu suoritevelvoitteille merkittäviä transaktiohintojen muutoksia.
Konsernin velvollisuus tarjota hyvitystä virheellisistä tuotteista normaaleiden takuiden puitteissa kirjataan varauksena IAS 37-standardin
mukaisesti.
1.1.2018 käyttöön otetulla IFRS 15-standardin vaikutuksia on arvioitu, ja sen seurauksena
on todettu, ettei standardilla ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin tuloutusperiaatteisiin.
IAS18-standardin mukaan myyntituotto kirjattiin, kun tavaroiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit siirtyivät asiakkaalle, kun taas uuden
IFRS 15-standardin mukaan myyntituotto kirjataan, kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Componentalla tavaroiden omistukseen liittyvät riskit
ja määräysvallan siirtymisen ajankohta on identtinen. Tästä johtuen uudella standardilla ei ole
ollut vaikutusta tilikauden, eikä sitä edeltävän tilikauden tuloslaskelmaan, taseeseen tai rahavirtaan, eikä vuoden 2017 taloudellisia tietoja ole
näin ollen oikaistu.
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Componenta valmistaa ja myy rautavaluja sekä
koneistettuja rautavaluja markkinoille. Componenta kirjaa myyntituoton, kun (tai sitä mukaa
kuin) se on täyttänyt suoritevelvoitteen, luovuttamalla sovitut tavarat asiakkailleen. Componenta täyttää suoritevelvoitteen yhtenä
ajankohtana. Määräysvalta siirtyy asiakkaalle,
kun tavarat on toimitettu asiakkaan haluamaan
paikkaan toimitusehtojen mukaisesti. Määräysvallan siirtymisen jälkeen asiakas voi itse ohjata
tavaroiden käyttöä ja saada olennaisen osan
tavaran jäljellä olevasta hyödystä. Käytännössä
asiakkaat käyttävät Componentan tuotteita
omien tuotteidensa valmistamiseen, jolloin he
kasvattavat omien tuotteidensa arvoa.
Pääosa Componentan asiakkaista ovat suuria
vakavaraisia globaaleja yhtiöitä. Odotettavissa
olevien luottotappioiden määrä näiltä asiakkailta on vähäinen. Luottotappiovaraus perustuu historiallisiin sekä asiakaskohtaisiin selvityksiin. IFRS 15-standardin käyttöönotolla ei
ollut huomattavaa vaikutusta tilinpäätöstapahtumiin ja -arvoihin.

Tulevat uudet standardit, muutokset
ja tulkinnat, jotka eivät olleet
vielä voimassa vuonna 2018
Seuraavien IASB:n (International Accounting Standards Board) julkaisemien uusien standardien
uskotaan olevan merkityksellisiä Componentan
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liiketoiminnan ja taloudellisen aseman kannalta,
kun ne otetaan käyttöön.
●●

IFRS 16, Vuokrasopimukset
 omponenta ottaa 1.1.2019 käyttöön uuden
C
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin (voimassa 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardissa esitetään periaatteet vuokrasopimusten kirjaamiselle, arvostamiselle,
esittämistavalle ja tilinpäätöksessä esitettäville
tiedoille. Uuden standardin soveltamisen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia
vuokrasopimuksia ja rahoitusleasing-sopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan
kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista
koskeva rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat
lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset. Vuokralle
antajien soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ei
tule merkittäviä muutoksia.
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arvioidaan laskevan ja liiketoiminnan rahavirran
arvioidaan paranevan. Componentan taseen
ulkopuolisten muiden vuokrasopimusten määrä
oli tilikauden lopussa 0,6 Me.
Muilla jo julkaistuilla, mutta ei vielä voimassa olevilla IFRS-standardeilla tai IFRIC-tulkinnoilla ei
odoteta olevan olennaista vaikutusta konserniin.

Componenta soveltaa standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää, jolloin vertailulukuja ei oikaista. Yhtiön arvion
mukaan käyttöönotto tulee vaikuttamaan tiettyihin avainlukuihin. Standardin käyttöönoton
johdosta nettovelkojen arvioidaan kasvavan ja
käyttökatteen parantuvan. Lisäksi vaikutuksia
odotetaan rahavirtaan. Rahoituksen rahavirran
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Tuloslaskelman liitetiedot
Luvut ovat miljoonissa euroissa, ellei toisin mainita.

1

Liikevaihto

Jatkuvien toimintojen liikevaihto toimialoittain

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 näkökulmasta merkityksettömiä myyntituottoja saadaan
toimisto- ja teollisuustilojen vuokrauksesta.

Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot
Me
Ruotsi

1.1.-31.12.
2018
46,3

1.1.-31.12.
2017
44,1

Suomi

26,8

25,5

Benelux-maat

19,0

24,6

7,0

7,3

15,9

16,6

5,7

4,4

120,7

122,4

-

27,2

Saksa
Muu Eurooppa
Muut maat
Jatkuvat toiminnot
Lopetetut toiminnot
Sisäiset erät/eliminoinnit
Yhteensä

-

-0,2

120,7

149,5

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

2018

2017

Raskaat ajoneuvot

63

65

Muut

37

35

100

100

%

Yhteensä

Liikevaihto asiakkaittain, jatkuvat toiminnot
Componentalla on kaksi merkittävää asiakasta, joiden osuus liikevaihdosta ylittää 10%.
Ensimmäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 41,6% (42,2%) ja toisen on 15,6 %
(16,9 %).
Laadintaperiaatteet

Tuloutusperiaate

Yhtiön liikevaihtovirrat muodostuvat tuotemyynnistä ja palvelumyynnistä. Pääasialliset
myytävät tuotteet ovat koneistamattomia, koneistettuja ja maalattuja rautavalukomponentteja.
Merkityksettömiä myyntituottoja saadaan toimisto- ja teollisuustilojen vuokrauksesta.
Asiakkaille myytävät tuotteet tuloutetaan tuotteiden luovutushetkellä, eli silloin kun määräysvalta
siirtyy asiakkaalle. Määräysvalta siirtyy asiakkaalle, kun tavarat on toimitettu asiakkaan haluamaan
paikkaan toimitusehtojen mukaisesti. Määräysvallan siirtymisen jälkeen asiakas voi itse ohjata
tavaroiden käyttöä ja saada olennaisen osan tavaran jäljellä olevasta hyödystä. Käytännössä
asiakkaat käyttävät Componentan tuotteita omien tuotteidensa valmistamiseen, jolloin he
kasvattavat omien tuotteidensa arvoa.
Myyntituottoja kirjataan siihen määrään, eli siihen transaktiohintaan, josta on sovittu, mahdolliset
alennukset huomioiden. Asiakkaat hyväksyvät transaktiohinnat allekirjoittamalla sopimuksen.
Konsernilla ei ole sellaisia pitkäaikaisia sopimuksia, joissa aika, joka kuluu siitä, kun yhteisö
luovuttaa luvatun tavaran asiakkaalle, siihen, kun asiakas maksaa kyseisestä tavarasta, on yli
yhden vuoden pituinen. Tästä johtuen, konsernissa ei muodostu suoritevelvoitteille merkittäviä
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transaktiohintojen muutoksia. Konserniyhtiöt tarjoavat hyvitystä virheellisistä tuotteista
normaaleiden takuiden puitteissa.
Componenta esittää liikevaihdossa asakassopimuksista saadut myyntituotot välillisillä veroilla
vähennettynä. Componenta kirjaa myyntituoton, kun (tai sitä mukaa kuin) se on täyttänyt
suoritevelvoitteen, luovuttamalla sovitut tavarat asiakkailleen. Componentalla suoritevelvoitteet
täyttyvät yhtenä ajankohtana.
Pääosa Componentan asiakkaista ovat suuria vakavaraisia globaaleja yhtiöitä. Odotettavissa
olevien luottotappioiden määrä näiltä asiakkailta on vähäinen. Luottotappiovaraus perustuu
historiallisiin sekä asiakaskohtaisiin selvityksiin.
Componenta tulouttaa vuokratuotot kuukausittain. Myyntituotto kirjataan sitä mukaa kuin
suoritevelvoite on täyttynyt, luovuttamalla vuokratilat asiakkaan käyttöön. Suoritevelvoite
täyttyy jokaisen kuukauden lopussa. Transaktiohinta kirjataan siihen määrään, joka on määritelty
allekirjoitetussa sopimuksessa.

2 Hankitut ja myydyt liiketoiminnot
Vuosina 2017 ja 2018 Componenta ei hankkinut liiketoimintoja.

Myydyt liiketoiminnat 2018
Saneerausohjelmien mukaisesti Componentan tulee myydä sen liiketoiminnalle tarpeettomat
kiinteistöt. Componenta myi Pietarsaaressa kiinteistön ja kaksi määräalaa 23.2.2018. Myynnit
toteutettiin markkinahintaan ja niiden yhteenlaskettu kassavaikutus konsernissa oli 0,2 miljoonaa euroa. Componenta Oyj:n tytäryhtiö Oy Högfors-Ruukki Ab myi 5.4.2018 Kiinteistöosake
yhtiö P
 ietarsaaren Tehtaankatu 13 -nimisen yhtiön koko osakekannan. Myynti toteutettiin
markkinahintaan ja sen kassavirtavaikutus konsernissa oli 0,4 Me. Componenta Finland Oy myi
Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato -nimisen yhtiön osakkeet 25.6.2018. Myynti toteutettiin
markkinahintaan ja kaupan kassavaikutus oli 0,2 miljoonaa euroa.
Lisäksi Componenta Oyj myi 29.8.2018 omistamiensa Kiinteistöosakeyhtiö Ala-Emali -nimisen
ja Kiinteistöosakeyhtiö Ylä- Emali -nimisen yhtiön osakkeet. Componenta Oyj ja Componenta
Finland Oy myivät 29.8.2018 kumpikin osuutensa omistamistaan Karkkilan Koskikiinteistö Oy
-nimisen yhtiön osakkeista. Componenta Finland Oy:n tytäryhtiö Karkkilan Valimokiinteistö Oy
myi 31.8.2018 määräalan omistamastaan kiinteistöstä Karkkilassa mukaan lukien määräalalla
sijaitsevat rakennukset. Kiinteistömyynnit toteutettiin markkinahintaan. Kaikkien kauppojen
kassavaikutus konsernissa oli 1,7 Me ja konsernissa yhteenlaskettu tulosvaikutus oli -0,1 Me.
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Kiinteistö ja kaksi määräalaa Pietarsaaressa
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo

0,1

Netto-omaisuuden kauppahinta

0,2

Myyntivoitto

0,1

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,2

Kiinteistöosakeyhtiö Pietarsaaren Tehtaankatu 13
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo

0,4

Netto-omaisuuden kauppahinta

0,4

Myyntivoitto

0,0

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,4

Asunto-osakeyhtiö Iisalmen Ahjolansato
Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo

0,0

Netto-omaisuuden kauppahinta

0,2

Myyntivoitto

0,2

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,2

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

0,3
0,1
-0,2
0,1
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Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n myynti

Me

Me

Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo

0,4

Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo

0,0

Netto-omaisuuden kauppahinta

0,5

Netto-omaisuuden kauppahinta

0,0

Myyntivoitto

0,1

Myyntivoitto

0,0

Kaupan rahavirtavaikutus 2018

0,5

Kaupan rahavirtavaikutus 2017

0,0

Karkkilan Koskikiinteistö Oy

3 Lopetetut toiminnot

Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo

0,7

Me

Netto-omaisuuden kauppahinta

0,2

Lopetetut toiminnot yhteensä tilikauden tuloksessa, IFRS
Lopetetut toiminnot yhteensä tilikauden tuloksessa,
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Lopetetut toiminnot yhteensä liikevoitossa,
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Myyntitappio
Kaupan rahavirtavaikutus 2018

-0,6
0,2

Määräala rakennuksineen Karkkilassa

Netto-omaisuuden kauppahinta
Myyntitappio
Kaupan rahavirtavaikutus 2018

1.1.-31.12.
2017

-

-4,8

-

0,1

-

0,2

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

Lopetettujen toimintojen rahavirta

Me
Myydyn netto-omaisuuden kirjanpitoarvo

1.1.-31.12.
2018

0,5
0,2
-0,3
0,2

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

Me
Liiketoiminnan rahavirta

-

1,3

Investointien nettorahavirta

-

-1,2

Rahoituksen nettorahavirta

-

-0,5

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-)

-

-0,4

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

Vuonna 2018 lopetetut toiminnot
Componentalla ei ollut lopetettuja toimintoja vuonna 2018.
Vuonna 2017 lopetetut toiminnot
Componenta Wirsbo-alakonserni, lopetettu toiminto
Me
Liikevaihto, 1-6/2017

1.1.-31.12.
2017
27,2

Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

0,5

Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

0,5

Tilikauden tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, 1-6/2017

0,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon
tuloksessa ennen konsernitaseesta poiskirjaamista, 1-6/2017

-4,1

Tilikauden tulos, IFRS, ennen taseesta poiskirjaamista 1-6/2017

-3,6

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, muiden yhdisteltävien
konserniyhtiöiden saatavien alaskirjaukset
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon puolesta
annettujen takausvastuiden kirjaaminen konsernin emoyhtiössä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, laajan tuloksen erien siirrot
tuloslaskelmaan
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Componenta Wirsbon
nettovarallisuuden kirjaaminen pois konsernin taseesta
Componenta Wirsbo, lopetetun toiminnon tulos yhteensä, IFRS

-0,8

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

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

MUU
INFORMAATIO

31.12.2017
0,8
-0,8
-1,7
-1,7
2017
-12,0
12,0
-1,7
-1,7

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

Laadintaperiaatteet
Componenta luokittelee yhteisön osan lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5-standardin Myytävänä
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti. Componentan esittämät
lopetetut toiminnot ovat yhteisön osia, joista on luovuttu.
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Jatkuvat toiminnot

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

Vuokratuotot

0,3

0,4

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos

Pysyvien vastaavien myyntivoitot

0,3

0,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Myyntisaamisten ja ostovelkojen valuuttakurssierot

0,2

-0,1

Ulkopuoliset palvelut

Saneerausvelkojen alaskirjaukset

0,0

29,7

Henkilöstökulut

Liiketoiminnan muut tuotot

1,6

1,5

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä, jatkuvat toiminnot

2,4

31,5

Me

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä, jotka sisältyvät liikevaihtoon,
jatkuvat toiminnot

MUU
INFORMAATIO

5 Liiketoiminnan kulut

4 Liiketoiminnan muut tuotot
Jatkuvat toiminnot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

0,3

0,6

Laadintaperiaatteet
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu varsinaiseen liikevaihtoon kuulumattomat tuotot, kuten
pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset. Lisäksi liiketoiminnan
muiden tuottojen ryhmässä esitetään ostovelkojen ja myyntisaamisten valuuttakurssierot.

Me

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

0,0

-0,2

-61,4

-61,3

-7,6

-7,7

-28,7

-29,2

Vuokrat

-0,8

-0,7

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut

-0,2

-1,9

Jäte-, kiinteistö- ja kunnossapitokulut

-5,4

-4,8

Energia

-5,2

-6,0

0,0

0,0

IT-kulut

-1,4

-1,3

Tuotantotyökalut

-2,9

-2,9

Rahdit

-0,2

-0,4

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon lasku sekä muut muutokset

-0,6

-2,6

Myynti ja markkinointi

Liiketoiminnan muut kulut

-5,1

-5,0

-119,4

-124,1

Tilintarkastuspalkkiot

-0,2

-0,2

Muut palkkiot*

-0,1

-0,2

Tilintarkastajille maksetut palkkiot yhteensä, jatkuvat toiminnot

-0,4

-0,4

Liiketoiminnan kulut yhteensä, jatkuvat toiminnot

*) PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat muut kuin tilintarkastuspalvelut Componenta konserniin
kuuluville yhtiöille tilikaudella 2018 olivat yhteensä 44 tuhatta euroa (97 tuhatta euroa). Palvelut koostuivat
tilintarkastajien veroneuvonnasta ja muista palveluista.
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6 Henkilöstökulut
Jatkuvat toiminnot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

Jatkuvat toiminnot

1.1.-31.12.
2017

-22,7

-22,4

Aineettomat hyödykkeet

Eläkekulut

-3,5

-3,4

Aineettomat oikeudet

Muut henkilöstökulut

-2,5

-3,5

Henkilöstökulut yhteensä

-28,7

-29,2

Henkilöstökulut, jatkuvat toiminnot
Palkat ja palkkiot

1.1.-31.12.
2017

596

567

-

106

596

673

Lopetetut toiminnot
Konserni yhteensä

Henkilöstökulut sisältävät osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyviä kuluja
9 tuhatta euroa (-).

7 Tutkimus- ja kehitysmenot
Jatkuvat toiminnot
Me
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja
kehitysmenoja

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

-

-

IT-ohjelmat

-0,1

-0,2

Muut aineettomat hyödykkeet

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

-0,6

-0,6

-1,3

-1,0

Me
Poistot

Henkilöstömäärä tilikauden aikana keskimäärin ilman vuokratyövoimaa
1.1.-31.12.
Me
2018
Jatkuvat toiminnot

MUU
INFORMAATIO

8 Poistot ja arvonalenemiset
1.1.-31.12.
2018

Me

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

-

-

Laadintaperiaatteet
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Tuotekehitysmenot kirjataan niin, että uusien
tuotteiden kehittämismenot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina niiden taloudellisen
vaikutusajan kuluessa. Suunnitelman mukaan kyseessä olevat menot poistetaan 5 vuodessa.
Muilta osin konsernin vähäiset tutkimus- ja kehittämismenot on kirjattu tilikauden kuluksi.

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto*
Muut aineelliset hyödykkeet

0,0

-0,1

-1,9

-1,7

Arvonalenemiset aineellisista sekä aineettomista hyödykkeistä**

-0,4

-1,5

Poistot ja arvonalenemiset yhteensä

-2,5

-3,5

*) Tuotannolliset koneet ja kalusto -ryhmässä sovelletaan kapasiteetin käyttöasteeseen perustuvaa
poistomenetelmää. Jatkuvien toimintojen suunnitelman mukaiset normaaliin toiminta-asteeseen
perustuvat poistot olivat -1,7 Me (-1,2 Me) ja kapasiteetin käyttöasteen mukainen oikaisu 0,4 Me (0,4 Me).
**) Ruotsin aineellisten hyödykkeiden koneisiin ja kalustoon kirjattiin arvonalentumisia yhteensä 0,0 Me
(-1,5 Me). Suomen yhtiöitten rvonalentumistestauksessa painotettuna pääomakustannuksena käytettiin
7,3 % (8,1 %). Diskonttaustekijän lasku johtuu pääosin oman pääoman keskimääräisen kustannuksen
laskusta. Vuonna 2018 Porin kaavauslinjaan, niin sanottuun Disa-linjaan on kohdistettu 0,4 Me:n alaskirjaus.

Laadintaperiaatteet
Suunnitelman mukaiset poistot, pois lukien tuotantokoneet ja -kalusto, on laskettu taloudellisen vaikutusajan
perusteella alkuperäisestä hankintamenosta tasapoistoina. Tuotantokoneiden ja -kaluston kohdalla on
käytetään suoriteyksiköihin perustuvaa poistomenetelmää, jossa poistojen määrä perustuu tuotantokoneilla
ja -kalustolla aikaansaatuun tuotokseen. Suoriteyksiköihin perustuva menetelmä kuvaa tarkemmin, erityisesti
kun kapasiteetin käyttöasteet muuttuvat nopeasti, tuotantokoneiden ja -kaluston tosiasiallista taloudellista
kulumista kuin tasapoistomenetelmä. Arvioidut hyödykeryhmäkohtaiset taloudelliset vaikutusajat ovat
seuraavat:
kehittämismenot
5 vuotta
aineettomat oikeudet
3 - 10 vuotta
muut aineettomat hyödykkeet 3 - 20 vuotta
rakennukset ja rakennelmat
25 - 40 vuotta
it-laitteet
3 - 5 vuotta
muut koneet ja kalusto
5 - 25 vuotta
muut aineelliset hyödykkeet
3 - 10 vuotta.
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9 Rahoitustuotot ja -kulut

10 Tuloverot

Jatkuvat toiminnot

Me
Tuloverot, jatkuvat toiminnot
Välittömät verot tilikaudelta
Laskennalliset verot (ks. liite 17)
Tuloverot yhteensä, jatkuvat toiminnot

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

Lainojen ja muiden saamisten korkotuotot
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvarojen ja
-velkojen valuuttakurssivoitot

0,0

0,0

0,2

0,1

Muut rahoitustuotot
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvelkojen
efektiiviset korkokulut*
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvarojen ja
-velkojen valuuttakurssitappiot

0,0

110,2

-0,1

-5,1

Me

-0,1

-0,1

Toimittajarahoituksen korko- ja palkkiokulut

0,0

0,0

Myytyjen laskusaatavien korko- ja palkkiokulut

0,0

0,0

Valuuttajohdannaisten realisoituneet kurssitappiot

0,0

0,0

Muut rahoituskulut

0,0

-3,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä, jatkuvat toiminnot

0,0

102,1

*) Vuonna 2017 korkokulut muodostuivat pääosin leikattujen saneerausvelkojen kertyneistä koroista
saneerausohjelmien hyväksymiseen asti 23.8.2017.

Rahoituserissä esitettyjen valuuttakurssierojen lisäksi valuuttakurssieroja rekisteröidään
myös konsernin liiketuloksessa. Liiketoiminnan muut tuotot, liitetiedossa 4, sisältävät
valuuttamääräisistä myynneistä ja ostoista aiheutuvia valuuttakurssivoittoja ja -tappioita
yhteensä 0,2 Me (-0,1 Me).

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

Tuloverot, lopetetut toiminnot
Välittömät verot tilikaudelta
Laskennalliset verot
Tuloverot yhteensä, lopetetut toiminnot
Tuloverot, yhteensä
Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen verokulun ja konsernin kotimaan
verokannalla 20,0 % laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma.
Me
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot
Verot laskettuna kotimaan verokannalla
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat
Verovapaat tulot*
Vähennyskelvottomat kulut
Oikaisut aikaisempien vuosien verotettavaan tuloon
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista
Laskennallisten verojen uudelleenarvioinnit**
Verot yhteensä

MUU
INFORMAATIO

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

0,0
-0,2
-0,2

0,0
0,5
0,5

-

0,0
0,2
0,2

-0,2

0,7

1.1.-31.12.
2018
1,2

1.1.-31.12.
2017
128,3

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

-23,2
-0,3
28,6
-1,4
0,0
-2,9
-0,3
0,5

*) V
 uonna 2017 verovapaat tuotot liittyvät pääasiassa pitkäaikaisten korollisten lainojen velkaleikkauksiin.
**) Vuonna 2017 jatkuvien toimintojen laskennallisten verojen uudelleenarvioinnit sisältävät pääasiassa alaskirjattujen
hybridilainojen verovaikutuksen.

Laadintaperiaatteet
Tuloveroihin sisältyvät konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat verot kunkin yhtiön
kotipaikan verolainsäädännön perusteella. Taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat
kokonaisuudessaan ja laskennalliset verosaamiset arvioidun todennäköisen hyödyn suuruisena.
Laskennallinen verovelka tai verosaaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä
väliaikaisista eroista tilinpäätöshetkellä voimassaolevaa verokantaa käyttäen. Tulevat verokannan
muutokset huomioidaan siinä vaiheessa, kun ne ovat käytännössä varmistuneet.
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11 Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto, 1 000 e*
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana, 1 000 kpl
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e
Osakeoptioiden ja osakepalkkiojärjestelmän laimennusvaikutus,
1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana,
1 000 kpl
Laimennettu osakekohtainen tulos, e

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

1 044

124 064

177 269
0,01

176 985
0,70

4 430

-

181 699

176 985

0,01

0,70

*) Vuoden 2017 tilikauden ja sitä edellisten tilikausien kertyneet ja maksamattomat korot sisälsivät hybridi
lainojen 2012 ja 2013 kertyneitä korkoja saneerausohjelman hyväksymiseen asti 1,8 Me, jotka on alas
kirjattu saneerauspäätöksen jälkeen vuonna 2017, jolloin syntyi vastaavan suuruinen rahoitustuotto. Korot
laskennallisten verojen jälkeen on otettu huomioon vähentävänä tekijänä emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvassa tilikauden tuloksessa kyseisinä tilikausina osakekohtaista tulosta laskettaessa. Korkojen alaskirjauksesta ja kyseisten lainojen 100% leikkauksesta saneerausohjelmassa johtuen tilikaudella 2018 ei ole
maksamattomia eikä kertyneitä hybridilainojen korkoja. Konsernin tuloslaskelmassa esitettävä emoyhtiön
osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos oli 1,0 Me (124,1 Me).

Laadintaperiaatteet
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on otettu huomioon osakeoptioiden ja
osakepalkkiojärjestelmän laimentava vaikutus.
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Taseen liitetiedot
12 Aineettomat hyödykkeet
Me

2018

2017

Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Muuntoerot

1,6

Hankintameno 1.1.

1,6
-

Vähennykset

-

-

-

-

Siirrot erien välillä

-

-

0,0

0,0

Muuntoerot

0,0

0,0

10,7

10,7

-10,5

-10,4

-

-

1,9

1,6
-1,6

Kertyneet poistot 1.1.

Tasearvo 31.12.
Me

-

-

0,0

0,0

-

-

-1,6

-1,6

0,3

0,0

2018

2017

IT-ohjelmat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset

4,9

4,9

-

-

-

-

Siirrot erien välillä

0,2

0,0

Muuntoerot

0,0

0,0

Hankintameno 31.12.

5,0

4,9

Kertyneet poistot 1.1.

-4,9

-4,5

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

0,0

-0,2

Muuntoerot

0,1

0,0

Tilikauden poistot

-0,1

-0,2

Kertyneet poistot 31.12.

-4,9

-4,9

0,1

0,0

Tasearvo 31.12.

-

-

-1,6

Kertyneet poistot 31.12.

10,7

-

-

Kertyneet poistot 1.1.

Tilikauden poistot

10,7

0,3

Hankintameno 31.12.

Muuntoerot

2017

Lisäykset

Hankintameno 31.12.

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

2018

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.

Me

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Muuntoerot

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-10,6

-10,5

0,0

0,1

2018

2017

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

0,0
0,1
0,0
0,1

0,4

0,2

Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Tasearvo 31.12.
Me
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Tasearvo 31.12.
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ
Tilikauden investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin oli yhteensä 0,3 Me (0,1 Me).
Laadintaperiaatteet

Aineettomat hyödykkeet sisältävät lähinnä it-ohjelmia ja aktivoituja tuotekehitysmenoja.
Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan suunnitelman
mukaisina tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa.
Aineettomia hyödykkeitä, joilla on rajoittamaton vaikutusaika, ei ole konsernissa.
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13 Aineelliset hyödykkeet
Me

2018

2017

0,9
0,0
0,9

1,2
-0,3

Me

2018

2017

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Rakennusten arvonmuutos*
Muuntoerot
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Muuntoerot
Tilikauden poistot ja alaskirjaukset
Kertyneet poistot 31.12.
Tasearvo 31.12.

31,3
0,2
0,0
-0,2
31,3
-22,1
0,1
-0,6
-22,6
8,6

35,9

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Maa- ja vesialueiden arvonmuutos*
Muuntoerot
Tasearvo 31.12.

-

0,0
0,9

0,1

Me

2018

2017

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Muuntoerot
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Muuntoerot
Tilikauden poistot ja alaskirjaukset**
Kertyneet poistot 31.12.
Tasearvo 31.12.

95,1
1,2
-0,8
0,6
-0,8
95,3
-86,7
0,7
0,6
-1,5
-86,8
8,4

153,7

Me

2018

2017

Koneet ja kalusto, rahoitusleasing
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Muuntoerot
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Muuntoerot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Tasearvo 31.12.

14,5
0,1
0,4
-0,4
14,5
-12,9
0,0
0,3
-0,2
-12,8
1,7

14,6

0,7
-57,2
-1,5
-0,6
95,1
-138,0
52,5
0,5
-1,7
-86,7
8,4

-3,5
-1,0
0,0
-0,2
31,3
-23,9
2,3
0,1
-0,6
-22,1
9,2

0,6
-0,4
0,0
-0,3
14,5
-12,7
0,4
0,2
-0,8
-12,9
1,6
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Me
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Muuntoerot
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Muuntoerot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Tasearvo 31.12.
Me

KONSERNITILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

2018

2017

0,6
0,0
0,0
0,6
-0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,4

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

2018

2017

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Muuntoerot
Tasearvo 31.12.

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

0,4

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

20,4

0,3
-0,2
0,0
0,0
0,5
21,0

*) Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa annetaan lisätietoja maa-alueiden ja rakennusten
arvonmuutosten käsittelystä. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteiden mukaan maa-alueiden
ja rakennusten arvonmuutoksia tarkastellaan kolmen vuoden välein. Edellinen koko konsernin
kattava arvonmuutoskäsittely tehtiin vuonna 2015. Arvostukset perustuvat pääsääntöisesti
tuottoarvomenetelmään. Rakennusten ja maa-alueiden kirjapitoarvojen ja käypien arvojen välinen ero 0,0
Me (0,0 Me) on esitetty konsernin laajassa tuloslaskelmassa lopetettujen toimintojen alla siltä osin, kuin
ero on aikaisemmin kirjattu uudelleenarvostus-rahastoon. Konsernin omassa pääomassa esitettävän
uudelleenarvostusrahastoon on verojen jälkeen kirjattu 0,0 Me (0,0 Me). Nykyinen arvonmuutosten
käsittely laadintaperiaatteissa otettiin käyttöön vuonna 2012. Kiinteistöjen arvostuksen luotettavuus
luokitellaan tasolle 3, eli kyseisille pääosin teollisuuskiinteistöille ei ole aktiivista markkinaa eikä hintaa voi
johtaa todennettavissa olevista markkinatiedoista. Arvostus perustuu tuottoarvomenetelmään ja käyvän
arvon määrittäminen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa.
**) Jatkuvien toimintojen aineellisten hyödykkeiden koneisiin ja kalustoihin tehtiin arvonalentumisia, jotka
liittyivät Ruotsin liiketoimintoihin ja olivat yhteensä 0,0 Me (-1,5 Me).
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Tilikauden investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin oli yhteensä 1,5 Me (1,7 Me). Componenta
on sanonut tilikaudella irti yhden merkittävän asiakkuuden. Osana sopeuttamistoimia Porin
kaavauslinjaan, niin sanottuun Disa-linjaan, on kohdistettu 0,4 Me:n alaskirjaus.
Laadintaperiaatteet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla lukuun ottamatta
maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia. Hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta
välittömästi aiheutuneet menot.
Componenta käyttää IAS 16 -standardin Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sallimaa
uudelleenarvostusmallia, jonka mukaan maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat kirjataan käypiin
arvoihin, jotka perustuvat riippumattomien arvioijien tekemiin arvioihin ja joista rakennusten osalta
on vähennetty uudelleenarvostuksen jälkeiset poistot. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja.
Arvonmääritykset tehdään riittävän säännöllisesti niin, ettei uudelleenarvostetun omaisuuserän
käypä arvo poikkea olennaisesti sen kirjanpitoarvosta. Uudelleenarvostettavien omaisuuserien
arvonmääritykset laaditaan vähintään kolmen vuoden välein. Arvonmääritykset tehdään
kuitenkin tätä useammin, mikäli tiedossa on arvostukseen mahdollisesti vaikuttavia olennaisia
muutoksia. Arvonmääritykset on tehty riippumattomien pätevien ulkopuolisten arvioitsijoiden
toimesta Suomessa ja Ruotsissa kunkin arvioitsijan oman sisäisen prosessin ja kyseiselle
arvostuskohteelle parhaaksi katsotun menetelmän mukaisesti alkaen makroekonomisten
tekijöiden tarkastelusta ja saatavissa olevasta markkinainformaatioista ja päätyen perustellun
mallin käyttöön sekä sillä laskettuun kohteen käypään arvoon. Arvioinnissa lähtökohtana on
kohteen todennäköisin parhaiten tuottava käyttö ja arvostusmallit, joissa käytetyt syöttötiedot
kuvaavat kunkin taloudellisen ympäristön tosiseikkoja ja olosuhteita (kuten työllisyysastetta,
yleistä taloustilannetta, viimeaikaisia toteutuneita kauppoja). Käyttöomaisuuserien
uudelleenarvioinnissa käytetään tuottoarvomenetelmää kiinteistöihin, markkinoihin perustuvaa
mallia maa-alueissa ja hankintamenoon perustuvaa mallia kiinteistöihin niillä markkinoilla, joilla ei
ole toimivia vuokramarkkinoita. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna toteutuneita vertailukauppoja
ja niissä maksettuja hintoja, mikäli niitä on ollut saatavilla ja ne muutoin soveltuvat käytettäviksi
arvion perusteina. Tuottoarvomenetelmässä käytetyt vuokrahinnat perustuvat pääsääntöisesti
arviointiajankohdan markkinavuokriin. Arvostuksen luotettavuus luokitellaan tasoille 2 ja 3, joista
tasolle 3 kuuluvat pääosin teollisuuskiinteistöt, joille ei ole aktiivista markkinaa eikä hintaa voi
johtaa todennettavissa olevista markkinatiedoista. Omaisuuserien käyvän arvon määrittäminen
edellyttää merkittävissä määrin harkintaa ja siten rakennusten ja maa-alueiden arvostukseen
liittyy epävarmuutta.31.12.2016 päättyneellä tilikaudella yhtiön Suomessa sijaitsevista
uudelleenarvostettavista omaisuuseristä on laadittu arvonmääritykset, joiden mukaiset kirjaukset
on tehty omaisuuserien arvoihin. Arvioinnissa lähtökohtana on kohteen paras mahdollinen
käyttötarkoitus ja siten määritellyt arvot eivät vastaa kohteen käypää realisointiarvoa.
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Kertyneet poistot eliminoidaan uudelleenarvostusta tehtäessä omaisuuserän bruttokirjanpitoa
vastaan ja nettomäärä oikaistaan vastaamaan omaisuuserän uudelleenarvostukseen
perustuvaa arvoa. Maa-alueiden, rakennusten ja rakennelmien uudelleenarvostuksesta johtuvat
kirjanpitoarvojen lisäykset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään omassa pääomassa
muissa rahastoissa. Vähennykset, jotka kumoavat samasta omaisuuserästä aiemmin kirjattuja
arvonkorotuksia, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja vähennetään omasta pääomasta muista
rahastoista, ja kaikki muut vähennykset merkitään tuloslaskelmaan. Uudelleenarvostettuun
kirjanpitoarvoon perustuvan, tuloslaskelmaan merkityn poiston ja omaisuuserän alkuperäiseen
hankintamenoon perustuvan poiston välinen erotus siirretään vuosittain muista rahastoista
kertyneisiin voittovaroihin.
Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan yleensä tilikauden kuluksi. Suuret perusparannusmenot
aktivoidaan ja poistetaan vaikutusaikanaan, mikäli on todennäköistä, että konsernille
koituu taloudellista hyötyä kyseisistä menoista. Tuotantokoneiston varaosat, varakalusto
ja huoltotarvikkeet esitetään aineellisina hyödykkeinä silloin, kun ne ovat aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden määritelmän mukaisia. Muussa tapauksessa tällaiset hyödykkeet
luokitellaan vaihto-omaisuudeksi. Asennuksen jälkeinen poistoaika on pääsääntöisesti 3 vuotta.
Suunnitelman mukaiset poistot, pois lukien tuotantokoneet ja -kalusto, on laskettu taloudellisen
vaikutusajan perusteella alkuperäisestä hankintamenosta tasapoistoina. Tuotantokoneiden ja
-kaluston kohdalla käytetään suoriteyksiköihin perustuvaa poistomenetelmää, jossa poistojen
määrä perustuu tuotantokoneilla ja -kalustolla aikaansaatuun tuotokseen. Suoriteyksiköihin
perustuva menetelmä kuvaa tarkemmin, erityisesti kun kapasiteetin käyttöasteet muuttuvat
nopeasti, tuotantokoneiden ja -kaluston tosiasiallista taloudellista kulumista kuin tasapoisto
menetelmä. Arvioidut hyödykeryhmäkohtaiset taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:
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Konsernin noudattamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaan aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden kirjanpitoarvoja tarkastellaan mahdollisen arvonalentumisen varalta aina silloin,
kun olosuhteet antavat viitteitä mahdollisesta arvon alentumisesta. Componenta on testannut
aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden arvon alentumista vertaamalla näiden
hyödykkeiden kirjanpitoarvoa niiden kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden kerrytettävissä olevaa rahamäärää arvioitaessa johdon on tehtävä arvioita ja oletuksia,
jotka koskevat aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ryhmien tulevia myynnin kassavirtoja,
tuotantokustannuksia, diskonttokorkoja sekä omaisuuserien nykyisen kunnon säilyttämiseksi
tulevaisuudessa tarvittavia investointeja. Näitä arvioita ja oletuksia tehdessään johto ottaa huomioon
yrityssaneerausmenettelyjen vaikutuksen kassavirtoihin ja ennusteisiin. Näihin arvioihin ja oletuksiin
liittyy riskiä ja epävarmuutta, ja näin ollen on mahdollista, että olosuhteiden muuttuessa nämä
ennusteet muuttuvat, mikä voi vaikuttaa omaisuuserien kerrytettävissä olevaan rahamäärään.

14 Vaihto-omaisuus
Me

31.12.2018 31.12.2017

Aineet ja tarvikkeet

2,2

1,4

Keskeneräiset tuotteet

1,7

1,9

Valmiit tuotteet/tavarat

6,9

7,4

Muu vaihto-omaisuus

3,3

2,9

Ennakkomaksut

0,2

0,7

14,3

14,3

Vaihto-omaisuus yhteensä

rakennukset ja rakennelmat 25 - 40 vuotta
it-laitteet
3 - 5 vuotta
muut koneet ja kalusto
5 - 25 vuotta
muut aineelliset hyödykkeet 3 - 10 vuotta.

Muu vaihto-omaisuus koostuu pääosin malleista, kiinnittimistä, työkaluista ja varaosista.

Arvonalentumiset
Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä jonkin omaisuuserän arvonalentumisesta.
Jos viitteitä arvonalentumisesta on, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva
rahamäärä. Arvonalennuksena kirjataan määrä, jolla omaisuuden tasearvo ylittää vastaavan
omaisuuden kerrytettävissä olevan rahamäärän. Kerrytettävissä olevaksi rahamääräksi otetaan
omaisuuserän nettomyyntihinta tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvo perustuu pääsääntöisesti tulevaisuuden diskontattuihin nettokassavirtoihin, jotka vastaavan omaisuuden avulla on
saatavissa. Saneerausohjelmien toteuttamisesta johtuvien luontaisten epävarmuustekijöiden
sekä osittain toiminnallisten haasteiden ja alentuneiden tuotto-odotusten johdosta, konserni on
kirjannut 1,5 Me arvonalentumisen Componenta Främmestad AB:n koneista ja kalustosta vuonna
2017. Arvonalentumiset johtuvat pääasiassa alentuneista tuotto-odotuksista.

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintahintaan tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankinta
meno määritetään FIFO-menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno
muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä
menoista sekä osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Vaihto-omaisuuteen luetaan myös ne varaosat, jotka eivät täytä aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden määritelmää.

Laadintaperiaatteet

Vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvo arvioidaan jokaisena raportointipäivänä. Nettorealisointi
arvolla tarkoitetaan tavanomaisessa liiketoiminnassa toteutuvaa arvioitua myyntihintaa, josta
vähennetään muuttuvat myyntikulut. Nettorealisointiarvon määrittäminen sisältää johdon arvioita
vaihto-omaisuuden myyntihinnasta.
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15 Myyntisaamiset
Me

31.12.2018 31.12.2017

Myyntisaamiset

6,6

7,5

Yhteensä

6,6

7,5

Myyntisaamisten valuuttajakauma
%

2018

2017

83,6

82,4

EUR

16,4

17,6

100,0

100,0

SEK

Yhteensä
Myyntisaamisten ikäjakauma
31.12.2018
Myynti- Tappiota koskeva
saamiset
vähennyserä

Me
Erääntymättömät

31.12.2017
Myynti- Tappiota koskeva
saamiset
vähennyserä
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Luottotappiot sisältäen luottotappiovarauksen tilikaudella olivat yhteensä -0,8 Me (-0,5 Me).
Konsernin luottotappioriski oli 6,6 Me (7,5 Me). Luottotappioriski kattaa kaikki lyhytaikaiset
saamiset lukuunottamatta vero- ja korkosaamisia.
Laadintaperiaatteet
Myyntisaamiset ovat saamisia, jotka johtuvat asiakkaille tavanomaisessa liiketoiminnassa
myydyistä tuotteista tai tuotetuista palveluista. Muut saamiset ovat sopimuksiin perustuvia
omaisuuseriä, siirtosaamisia sekä rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai
määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Myyntisaamiset ja muut
saamiset luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi, jos niistä odotetaan saatavan maksu yhden
vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa ne esitetään pitkäaikaisina varoina. Odotettavissa
olevat luottotappiot arvioidaan ja kirjataan myyntisaamisten ikäanalyysin mukaisesti
luokitteluun perustuen. Lisäksi huomioidaan historiatietoa sekä tuntemusta asiakkaiden
maksukäyttäytymisestä. Muutokset epävarmojen saatavien luottotappioissa kirjataan
tuloslakelmaan kuluksi.
Componenta ei laskuta myyntejä ennakkoon. Tilauskanta käsittää asiakkaille vahvistetut kahden
seuraavan kuukauden tilaukset.

0,7

2,2

alle 1 kk

3,5

3,2

Me

1 - 3 kk

1,4

0,6

Lainasaamiset

0,0

0,1

3 - 6 kk

0,2

Siirtosaamiset

0,9

1,0

yli 6 kk

1,0

0,2

1,6

0,5

Arvonlisäverosaamiset

0,3

0,3

6,8

0,2

8,0

0,5

Muut saamiset

0,4

0,3

Yhteensä

1,6

1,7

16 Muut lyhytaikaiset saamiset ja siirtosaamiset

Erääntyneet

Yhteensä

0,3

Asiakasluottoriskit
Componentan luottoriski liittyy asiakasaataviin, jotka ovat myyntisaamisia toimitetuista tuotteista.
Konserniyhtiöt vastaavat ensisijaisesti omista asiakassaataviin liittyvistä riskeistä. Konsernin rahoitus
ohjeistaa ja valvoo luottoriskien hallintaa, ja arvioi asiakkaiden luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua
maksuvelvoitteistaan. Asiakassaatavien perintää toteutetaan konsernin perintäpolitiikan mukaisesti.
Myyntisaamisten luottotappiovaraus on arvioitu saamisten laadun ja ikääntymisen perusteella suhteuttamalla asiakassaatavat asiakkaan edellisten 12 kuukauden maksukäyttäytymisen perusteella
tilinpäätöshetkellä avoinna olevaan saatavaan. IFRS 9-standardin Rahoitusinstrumentit vaikutus
Componentalla näkyy arvioitujen epävarmojen saatavien arvonalentumisissa, jotka muodostuvat
odotettujen luottotappioiden mallin soveltamisesta. 31.12.2018 Componenta kirjasi uuden odotettavissa olevien luottotappioiden mallin mukaisesti tuloksen luottotappioihin ja taseen myyntisaamisiin
0,1 Me.

31.12.2018 31.12.2017

Siirtosaamiset sisältävät pääasiassa maksettuja jaksotettuja kuluja.
Siirtosaamiset
Me

31.12.2018 31.12.2017

Energiavero
Henkilöstö

0,3
0,1

0,1
0,1

Vakuutus

0,0

0,1

Muut siirtosaamiset

0,5

0,7

Yhteensä

0,9

1,0

51

SISÄLLYS

TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

17 Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2018 aikana
Me

1.1.

Kirjattu tuloslaskelmaan

Kirjattu omaan pääomaan

Muuntoero

31.12.

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

0,9

-0,9

0,0

-0,9

0,0

0,0

0,0

1.1.

Kirjattu tuloslaskelmaan

Rahoitusleasing

0,7

0,1

0,8

Muut erät

1,5

0,1

1,5

2,2

0,2

2,4

-0,9

0,0

-0,9

1,3

0,2

1,4

Laskennalliset verosaamiset
Muut erät
Yhteensä
Netotus laskennallisten verovelkojen kanssa
Yhteensä
Vuonna 2018 laskennallisia verosaatavia kirjattiin 0,0 Me.
Me

Kirjattu omaan pääomaan

Muuntoero

31.12.

Laskennalliset verovelat

Yhteensä
Netotus laskennallisten verosaamisten kanssa
Yhteensä

Laskennallisten tuloverosaamisten ja -velkojen netotukset taseessa tehdään lähtökohtaisesti maittain, silloin kun kyseisessä maassa on tuloksenjärjestelyteknisesti mahdollisuus tasata eri
konserniyhtiöiden veronalaisten voittojen ja tappioiden määrää tai silloin kun kyseisessä maassa sijaitsee vain yksi tytäryhtiö.
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Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2017 aikana
Me

1.1.

Kirjattu tuloslaskelmaan

0,6

0,3

Kirjattu omaan pääomaan

Muuntoero

31.12.

Laskennalliset verosaamiset
Muut erät
Yhteensä

0,9

0,6

0,3

0,9

-0,6

-0,3

-0,9

Yhteensä

0,0

0,0

0,0

Me

1.1.

Kirjattu tuloslaskelmaan

Rahoitusleasing

1,1

-0,5

0,7

Muut erät

1,9

-0,4

1,5

3,1

-0,9

2,2

-0,6

-0,3

-0,9

2,4

-1,2

1,3

Netotus laskennallisten verovelkojen kanssa

Kirjattu omaan pääomaan

Muuntoero

31.12.

Laskennalliset verovelat

Yhteensä
Netotus laskennallisten verosaamisten kanssa
Yhteensä
Laskennallisten tuloverosaamisten ja -velkojen netotukset taseessa tehdään lähtökohtaisesti
maittain, silloin kun kyseisessä maassa on tuloksenjärjestelyteknisesti mahdollisuus tasata eri
konserniyhtiöiden veronalaisten voittojen ja tappioiden määrää tai silloin kun kyseisessä maassa
sijaitsee vain yksi tytäryhtiö.
Laskennalliset verosaamiset, jotka muodostuvat pääasiassa käyttämättömistä verotuksellisista
tappioista, ja olivat netotusten jälkeen 0,0 Me (0,0 Me) ja laskennallisten verovelkojen arvo 2,4 Me
(2,2 Me). Vuonna 2017 laskennallisia verosaatavia alaskirjattiin 0,3 Me johtuen hybridilainan
korkojen alaskirjauksesta. Yrityssaneerauksesta johtuvien luontaisten merkittävien epävarmuustekijöiden sekä osittain toiminnallisten haasteiden ja alentuneiden tuotto-odotusten johdosta,
konserni on kirjannut tilinpäätöksessä Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 0,0 Me (0,0 Me) arvonalentumisen verotuksellisiin tappioihin liittyviin laskennallisiin verosaataviin.

Laadintaperiaatteet

Laskennallinen verosaaminen verotuksessa vahvistetuista tappioista tai tilikauden tappioista on
kirjattu siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa,
jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Mikäli konserniyhtiö on lähimenneisyydessä
tehnyt tappiota, kirjataan verotuksellisista tappioista laskennallinen verosaaminen vain siihen

määrään asti kuin yhtiöllä on riittävästi veronalaisia väliaikaisia eroja tai muuta vakuuttavaa
näyttöä verotuksellisen tappion hyödyntämiskyvystä. Laskennalliset verosaamiset kirjataan
ainoastaan, jos pidetään todennäköisenä, että ne ovat hyödynnettävissä, mikä riippuu siitä,
syntyykö tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa tuloa. Oletukset tulevista verotettavista
tuloista perustuvat johdon arvioihin tulevaisuuden rahavirroista. Nämä tulevaisuuden rahavirtoja
koskevat arviot ovat puolestaan riippuvaisia johdon arvioista, jotka koskevat muun muassa
tulevaa myynnin, liiketoiminnan kustannusten sekä rahoituksen kustannusten määrää. Yhtiön
kyky kerryttää verotettavaa tuloa riippuu myös yleisistä talouteen, rahoitukseen, kilpailukykyyn ja
sääntelyyn liittyvistä tekijöistä, jotka eivät ole sen omassa määräysvallassa. Arvioihin ja oletuksiin
liittyy riskejä ja epävarmuutta, ja siten on mahdollista, että odotukset muuttuvat olosuhteiden
muuttuessa. Tämä saattaa vaikuttaa laskennallisten verosaamisten ja -velkojen määrään taseessa
ja väliaikaisten erojen määriin.
Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista kirjataan laskennallinen verovelka vain silloin,
jos veronmaksun voidaan katsoa realisoituvan ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
Laskennalliset verot on laskettu voimassa olevien verokantojen mukaan.
Laskennallinen verovelka ja -saaminen ovat netotettu taseessa siltä osin, kun niillä on sama
veronsaaja ja kun ne pystytään kohdistamaan keskenään. Toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä
olennaisesta epävarmuudesta johtuen Suomessa ja Ruotsissa ei ole kirjattu laskennallisia
nettoverosaamisia vuoden 2018 tilinpäätöksessä.
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18 Sijoituskiinteistöt
Me
Tasearvo 1.1.
Lisäykset
Vähennykset

2018

2017

0,5

3,6

0,0

0,0

-0,5

0,0

Siirrot erien välillä

0,0

1,0

Luokittelu myytävänä olevaksi

0,0

-1,5

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

0,0

0,0

Arvonalenemiset

0,0

-2,6

0,0

0,5

Tasearvo 31.12.

23.8.2017 vahvistettujen saneerausohjelmien mukaisesti konsernin omistuksessa olevat sijoituskiinteistöt tulee myydä saneerausohjelman aikana. Componenta on toteuttanut saneerausohjelmaa myymällä lähes kaikki sijoituskiinteistöt vuoden 2018 aikana. Jäljellä olevat sijoituskiinteistöt
ovat konsernissa arvolla 0,0 Me. Vuonna 2017 saneerausohjelmaa toteuttaessa sijoituskiinteistöistä oltiin saatu ostotarjouksia, jotka antoivat indikaatioita kohteiden markkina-arvosta. Vuoden
2017 käyvät arvot perustuivat näihin indikaatioihin. Saatujen ostotarjousten perusteella osa
sijoituskiinteistöistä, noin 1,5 Me, luokiteltiin IFRS 5 -standardin mukaisesti myytävissä oleviksi
pitkäaikaisiksi omaisuuseriksi.
Laadintaperiaatteet
Konserniin kuuluvilla kiinteistöyhtiöillä on hallussa maa-alueita ja rakennuksia, joille ei konsernissa
ole omaa käyttöä ja niistä saadaan vuokratuottoja. Näin ollen kiinteistöt on luokiteltu IAS 40-standardin Sijoituskiinteistöt mukaisesti sijoituskiinteistöiksi. Konserni soveltaa sijoituskiinteistöjen
arvostukseen käyvän arvon mallia. Käypä arvo kuvastaa raportointikauden päättymispäivän markkinaolosuhteita, eikä siitä ole vähennetty transaktiomenoja.
Käypään arvoon arvostettavien sijoituskiinteistöjen, konsernin omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja maa-alueiden arvioinnit suorittavat konsernin ulkopuoliset ammatillisesti pätevät ja
toisistaan riippumattomat arvioitsijat. Arvioitsijat suorittavat arvioinnit omien sisäisten prosessien ja kyseiselle arvostuskohteelle parhaaksi katsotun menetelmän mukaisesti alkaen makro
ekonomisten tekijöiden tarkastelusta ja saatavissa olevasta markkinainformaatioista ja päätyen
perustellun mallin käyttöön sekä sillä laskettuun kohteen käypään arvoon. Käyttöomaisuuserien
uudelleenarvioinnissa käytetään tuottoarvomenetelmää kiinteistöihin, markkinoihin perustuvaa
mallia maa-alueissa ja hankintamenoon perustuvaa mallia kiinteistöihin niillä markkinoilla, joilla ei
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ole toimivia vuokramarkkinoita. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna toteutuneita vertailukauppoja
ja niissä maksettuja hintoja, mikäli niitä on ollut saatavilla ja ne muutoin soveltuvat käytettäviksi
arvion perusteina. Tuottoarvomenetelmässä käytetyt vuokrahinnat perustuvat pääsääntöisesti
arviointiajankohdan markkinavuokriin. Omaisuuserien käyvän arvon määrittäminen edellyttää
merkittävissä määrin harkintaa ja siten rakennusten ja maa-alueiden arvostukseen liittyy epävarmuutta. Arvioinnissa lähtökohtana on kohteen paras mahdollinen käyttötarkoitus ja siten määritellyt arvot eivät vastaa kohteen käypää realisointiarvoa. Saneerauspäätöksen mukaan Componenta
Oyj:llä ja Componenta Finland Oy:llä on saneerausohjelmien aikana velvollisuus myydä liiketoimintaan liittymättömät sijoituskiinteistönsä. Kyseiset omaisuuserät on arvostettu konsernitilinpäätöksessä todennäköiseen realisointiarvoonsa.
Sijoituskiinteistöistä ei kirjata poistoja ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksesta johtuva
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana se syntyy ja esitetään
tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa. Sijoituskiinteistöistä saatavat vuokratuotot
merkitään konsernin liikevaihtoon.

19 Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Me

31.12.2018

31.12.2017

Sijoitukset

0,0

1,5

Myytävänä oleviksi luokitellut varat yhteensä

0,0

1,5

Myytävissä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät koostuvat yhtiön myynnissä olevista sijoitus
kiinteistöistä. 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 kaikki vuonna 2017
myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät. Vuonna 2017 yhtiö luokitteli osan kiinteistöyhtiöistä,
1,5 Me, jotka täyttivät IFRS 5-standardin Myytävän olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetut
toiminnot mukaiset vaatimukset, myytävissä oleviksi pitkäaikaisiksi omaisuuseriksi. Sijoituskiinteistöt arvostettiin käypään arvoon ja vuonna 2017 niitä alaskirjattiin -2,6 Me. Sijoituskiinteistöt on
esitetty liitteessä 18.
Laadintaperiaatteet
Componenta luokittelee osan kiinteistöyhtiöistään IFRS 5-standardin mukaisesti myytävissä
oleviksi pitkäaikaisiksi omaisuuseriksi, koska yhtiöitten kirjanpitoa vastaava määrä kertyy
pääasiassa omaisuuserän myynnistä. Sijoituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoon.
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20 Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

2018
1.1.
Vaihdettavan joukkovelkakirjalainan liikkeellelasku
ja konversiot osakkeiksi
Siirrot kertyneisiin voittovaroihin
Hybridilainan velkaleikkaus
Optio- ja osakepalkitseminen
Tilikauden laaja tulos
31.12.

2017
1.1.
Vaihdettavan joukkovelkakirjalainan liikkeellelasku
ja konversiot osakkeiksi
Siirrot kertyneisiin voittovaroihin
Hybridilainan velkaleikkaus
Pääomalaina
Optio- ja osakepalkitseminen
Tilikauden laaja tulos
31.12.

Osakkeita,
1 000 kpl
177 269

Osakepääoma,
Me
1,0

Ylikurssirahasto,
Me
0,0

Rahavirran
suojaukset,
Me
0,0

0,0

0,0
0,0

Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto,
Me
0,4

MUU
INFORMAATIO

Rakennusten
ja maa-alueiden
uudelleenarvostusrahasto,
Me
0,0

Muut
rahastot,
Me
29,5

0,0

29,5

0,0
177 269

Osakkeita,
1 000 kpl
176 137

1,0

Osakepääoma,
Me
21,9

Ylikurssirahasto,
Me
15,0

Rahavirran
suojaukset,
Me
-0,1

1 132

177 269

-20,9

-15,0

1,0

0,0

0,4
Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto,
Me
191,1

Rakennusten
ja maa-alueiden
uudelleenarvostusrahasto,
Me
0,0

0,6
-191,2

0,1
0,0

0,4

Muut
rahastot,
Me
5,6

-0,8
-2,0
27,0

0,0

-0,2
29,5

Vuonna 2018 hallitus päätti, yhtiökokouksen valtuuttamana, ottaa käyttöön kaksi uutta konsernin
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmää, optio-ohjelman ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän.

menttien rahastossa tehokkaiden suojausten käyvän arvon muutos ennen veroja oli 0,0 Me (0,1 Me),
tuloslaskelmaan siirretty osuus 0,0 Me (0,0 Me) ja laskennallisten verojen muutos 0,0 Me (0,0 Me).

Vuonna 2017 Componenta Oyj:n yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa 20,9 Me:lla, joka kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin kattamaan ensisijaisesti ennen 31.12.2016 päättyneiden tilikausien
tappioita ja toissijaisesti 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappioita.

Vuonna 2017 Componenta Oyj:n yhtiökokous päätti alentaa sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoa 197,7 Me:lla, joka kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin kattamaan ensisijaisesti ennen
31.12.2016 päättyneiden tilikausien tappioita ja toissijaisesti 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappioita. Tilikauden nettomuutokseen vaikuttaa osakeantien kulut 2,9 Me ja vaihtovelkakirjalainojen
järjestelypalkkiokulut 3,6 Me. Componenta laski liikkeelle 2016 toukokuussa 40 Me:n vaihdettavan
pääomalainan. Vuoden 2016 loppuun mennessä lainaosuuksilla on merkitty 78 868 000 uutta
osaketta ja merkintähinnan maksamiseen käytetyt lainaosuudet 39,4 Me, netotettuna pääomalainan liikkeellelaskuluilla -0,6 Me, on esitetty sijoitetun vapaan pääoman rahaston lisäyksenä.
Vuoden 2017 loppuun mennessä lainaosuuksilla on merkitty 1 132 000 uutta osaketta ja merkintähinnan maksamiseen käytettiin vaihtovelkakirjalainaa 0,6 Me, joka konvertoitiin sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon.

Vuonna 2017 Componenta Oyj:n yhtiökokous päätti alentaa ylikurssirahastoa 15,1 Me:lla, joka kirjattiin
kertyneisiin voittovaroihin kattamaan ensisijaisesti ennen 31.12.2016 päättyneiden tilikausien tappioita
ja toissijaisesti 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappioita. Ylikurssirahasto sisältää osakkeista uusmerkinnän yhteydessä maksetun nimellisarvon ylittävän määrän mikäli vaihdettavan pääomalainan liikkeellelaskemisesta, joihin merkinnät perustuvat, on päätetty ennen v. 2006 osakeyhtiölakiuudistusta.
Nykyisen osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen (1.9.2006) liikkeellelasketun vaihdettavan pääomalainan
vaihdon yhteydessä maksetun nimellisarvon ylittävä määrä on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Rahavirran suojaukset sisältävät hyödykejohdannaisten arvostuksia. Suojausinstru-
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Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostusrahastossa on esitetty kyseisten omaisuuserien
uudelleenarvostuksen vaikutus omaan pääomaan. Laajassa tuloksessa esitettävä uudelleen
arvostuksesta johtuva muutos, poislukien määräysvallattomien omistajien osuus, laskennallisten
verojen jälkeen vuonna oli 0,0 Me (0,0 Me).
Muut rahastot sisältävät vaihdettavasta pääomalainasta erotetun oman pääoman komponentin
2,5 Me (2,5 Me) ja IFRS 2-standardin Osakeperusteiset maksut mukaiset osakepalkkiokirjaukset
0,0 Me (0,0 Me). Muiden rahastojen joukkoon sisältyy myös vararahasto, jonka arvo on 0,0 Me (0,0
Me). Vuonna 2017 Componenta Oyj:n yhtiökokous päätti alentaa vararahastoa 5 tuhannella eurolla,
joka kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin kattamaan ensisijaisesti ennen 31.12.2016 päättyneiden
tilikausien tappioita ja toissijaisesti 31.12.2016 päättyneen tilikauden tappioita. Vuoden 2017
kolmannella neljänneksellä hybridilainojen jäljellä ollut pääoma 2,6 Me leikattiin saneerausohjelman
myötä viimesijaisena velkana 100 prosenttisesti. Tilikauden 2018 lopussa oman pääoman muut
rahastot sisälsi Componenta Främmestad AB:n korottoman pääomalainan 27,0 Me (27,0 Me).
Oman pääoman muutoslaskelmassa esitetyt kumulatiiviset muuntoerot -0,1 Me (-0,9 Me)
sisältävät euroalueen ulkopuolisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet
muuntoerot. Konsernin muuntoerot liittyvät pääasiassa Ruotsin kruunun muutoksiin.
Yrityksen saneerauksesta annetun lain 9 luvun 58 §:n mukaan yhtiö ei voi saneerausohjelman
vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana jakaa osinkoa. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan
yhtiö ei myöskään voi seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa
osakkeenomistajille, koska yhtiö on alentanut osakepääomaa tappioiden kattamiseksi 11.5.2017.

Componenta-konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on turvata konsernin toimintaedellytykset
kaikissa olosuhteissa. Konsernin toimiala on luonteeltaan suhteellisen pääomavaltainen, joka näin
ollen edellyttää aktiviisia toimenpiteitä pääomarakenteen optimoimiseksi.
Hallitus ja johto seuraavat säännöllisesti konsernin pääomarakennetta. Konsernin pääoman hallinnan osalta velkasaneerausohjelmien noudattaminen on etusijalla eikä omavaraisuusasteelle ole
asetettu erillisiä tavoitteita. Omavaraisuusaste kasvoi edellisestä vuodesta ollen 39,3 % (34,8 %).
Nettovelkaantumisastetta kasvoi hieman edellisvuodesta ollen -17,5 % (-16,2 %).
Tärkeimmät pääomarakennetta kuvaavat tunnusluvut
Nettovelkaantumisaste
Omavaraisuusaste
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22 Osakeperusteiset maksut
Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kaksi uutta konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaista kannustinjärjestelmää, optio-ohjelman ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän.
Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2018 antaman
valtuutuksen nojalla.
Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu enintään 20 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin
johtoryhmän jäsenet. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu noin 15:lle hallituksen
päättämälle avainhenkilöille mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.
Sitouttavan osakepalkkio-järjestelmän vuoden 2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa
olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Sitouttava
osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu konsernin avainhenkilöille. Järjestelmästä maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1 999 500 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen
myös rahana maksettavan osuuden. Optio-järjestelmän ja sitouttavan osakepalkkio-järjestelmän
yhteenlaskettu laimennusvaikutus on enintään 4,99 %, jos kaikki järjestelmien perusteella
merkittävät ja palkkioina maksettavat osakkeet (mukaan lukien sitouttavan osakepalkkion
rahaosuus) ovat uusia osakkeita.

Optio-oikeudet
Componentalla on tilikauden 2018 aikana päätetty yhdestä optio-ohjelmasta. Optiooikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksien tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

21 Pääoman hallinta

Me

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

31.12.2018

31.12.2017

-17,5

-16,2

39,3

34,8

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 7 320 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 7 320 500 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 2 430 000 merkitään tunnuksella
2018A, 2 445 250 merkitään tunnuksella 2018B ja 2 445 250 merkitään tunnuksella 2018C.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2018A on 1.12.2021–
30.11.2023, optio-oikeudella 2018B 1.12.2022–30.11.2024 ja optio-oikeudella 2018C 1.12.2023–
30.11.2025. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2018A on 0,17 euroa osakkeelta eli
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12.10—8.11.2018. Vuoden 2018
lopussa Componentalla ei ollut ulkona olevia optio-oikeuksia. Vuonna 2018 Hallitus on päättänyt
optio-oikeuksista 2018A.
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Optio-ohjelmien
perusteella
henkilöstölle
myönnetyt

Henkilöstölle
myönnetyistä
toteuttamatta
olevat
optio-oikeudet

Osakkeiden määrä,
jonka yksi optiooikeus oikeuttaa
merkitsemään

Osakemerkintähinta,
e

2 430 000

-

1

0,17

Osakkeiden
merkintäaika
1.12.2021–
30.11.2023

Optio-ohjelmien arvonmääritys on tehty käyttäen Black-Scholes-arvonmääritysmallia.
Määritysparametrit käyville arvoille ovat:
Osakehinta myöntämishetkellä, e
Alkuperäinen merkintähinta, e
Voimassaoloaika (vuotta)
Odotettu volatiliteetti, %
Riskitön korko, %
Myöntämispäivänä määritelty option käypä arvo, e
Järjestelmän piirissä henkilöitä

2018A
0,16
0,17*
3
66,9
0,0
0,09
16

*) Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12.10–8.11.2018

Mahdolliset osingonjaot huomioidaan laskennassa.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä
Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työtai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan osittain
yhtiön osakkeina ja osittain rahana 36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen
jälkeen, viimeistään joulukuun 2021 loppuun mennessä. Rahaosuudella pyritään kattamaan
palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.
Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu noin viidelletoista hallituksen päättämälle
avainhenkilöille mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1 999 500 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen
myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän sitouttamisjakso on 12.11.2018-11.11.2021.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä
Myöntämispäivä
Oikeuden syntymisehto
Toteutustapa
Osakehinta myöntämishetkellä, e
Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä, e
Arvio järjestelmän piirissä olevien henkilöiden
määrästä sitouttamiskauden lopussa, %
Järjestelmän piirissä henkilöitä

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

12.11.2018
Työsuhteen jatkuminen
Osakkeina ja käteisvaroina
0,16
0,16
97 %
17

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteisten maksujen kuluvaikutus
Me
Osakkeina maksettavat
Rahana maksettavat
Yhteensä

1.1-31.12.2018
0,0
0,0
0,0

1.1-31.12.2017
-

Laadintaperiaatteet
Optio-ohjelmista syntyvät optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä
ja kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi jaksotettuna ansaintajaksolle. Käypä arvo määritetään käyttäen Black-Scholes -arvonmääritysmallia. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta optioiden
määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä ja kirjaa arvioiden muutokset tuloslaskelmaan. Optio-
oikeuksia käytettäessä ja annettaessa kirjanpidollisen vasta-arvon ylittävä osuus merkintä
hinnasta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Componentalla on kaksi osakepohjaista kannustinjärjestelmää, optio-ohjelma ja sitouttava
osakepalkkiojärjestelmä, yhtiön ylimmälle johdolle ja muille avainhenkilöille. Optio-ohjelma sisältää
sekä osakkeina maksettavan että rahana maksettavan etuuden, edellyttäen että ohjelman ehdot
täyttyvät. Keskeisenä ehtona on avainhenkilön voimassa oleva työ- tai toimisuhde ja työssäolon
jatkuminen sitouttamisjaksolla.
Sitouttava osakepalkkio-järjestelmä perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimi
suhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat osakkeiden arvoa, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Kannustinjärjestelmän
kuluksi kirjattava määrä perustuu yhtiön arvioon osakkeiden määrästä, joihin avainhenkilöille
odotetaan syntyvän oikeus. Kulu jaksotetaan sitouttamisjakson ajalle. Tätä arviota päivitetään
jokaiseen tilinpäätökseen ja muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.
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23 Eläkevelvoitteet ja muut työsuhde-etuudet
Eläkevelvoitteet
Konsernin eläkejärjestelmät ovat pääosin maksupohjaisia. Konsernilla on Ruotsissa usean
työnantajan etuuspohjainen eläkejärjestely Alecta ITP. Järjestely on kirjattu kuten maksupohjaiset
järjestelyt IAS 19 -standardin Työsuhde-etuudet (30 a) mukaisesti, koska Alecta ei pysty
toimittamaan tarvittavia aktuaarilaskelmia.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

Me
Varausten muutos on tuloslaskelmassa jatkuvien toimintojen
liiketoiminnan kuluissa, kulujen lisäyksenä (-) / vähennyksenä (+),
tai lopettetujen toimintojen nettotuloksessa.

MUU
INFORMAATIO

1.1.-31.12.
2018

1.1.-31.12.
2017

-0,1

-0,8

Konsernin johdon tiedossa ei ole tilinpäätöshetkellä sellaisia riita-asioita tai vaateita yhtiötä
kohtaan, joiden vuoksi kirjattaisiin olennainen varaus.

Muut työsuhde-etuudet
Konsernilla ei ole muista työsuhde-etuuksista muodostuneita vastuita 31.12.2018.
Laadintaperiaatteet

24 Varaukset
Lyhytaikaiset
Me
1.1.2018
Muuntoerot
Varausten lisäykset
Käytetyt varaukset
Lopetettujen toimintojen varausten taseesta
poiskirjaaminen
31.12.2018
1.1.2017
Muuntoerot
Varausten lisäykset
Käytetyt varaukset
Lopetettujen toimintojen varausten taseesta
poiskirjaaminen
31.12.2017

Uudelleenjärjestely- Ympäristövaraukset varaukset
0,0
0,0
0,0
0,0

Muut
varaukset
0,1
-0,1

Yhteensä
0,1
0,0
0,0
-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,7
-0,6

0,0
0,0

0,1
0,0

0,8
0,0
0,0
-0,6

-0,1
0,0

0,0

0,1

-0,1
0,1

Varaus kirjataan taseeseen, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen sitoumus, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköinen ja velvoitteen
määrä on luotettavasti arvioitavissa. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin
kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa,
kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa.
Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleen
järjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta.

25 Rahoitusriskit ja -instrumentit
Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyvien rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on suojata
konsernin tulosta ja tasetta. Pitkällä aikavälillä konserni on aina altis taloudellisille riskeille. Rahoitusriskien määrää pyritään rajoittamaan hyväksyttävälle tasolle käyttämällä tavanomaisia markkinoilla saatavilla olevia rahoitusinstrumentteja. Rahoitusriskien hallinta pyritään keskittämään
konsernin rahoitusosastolle, mutta saneerausohjelmista johtuen myös esimerkiksi rahoituksen tai
valuuttariskien suojaaminen paikallisesti sopiminen tytäryhtiöissä voi olla mahdollista konsernin
hyväksymillä ehdoilla.

Konsernilla ei ole pitkäaikaisia varauksia.
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Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot luokittain

Me, 31.12. 2018
Pitkäaikaset varat

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat ja
-velat

Jaksotettuun
hankintamenoon
arvostetut
rahoitusvarat ja
-velat

Käypään arvoon
muiden laajan
tuloksen erien
kautta arvostetut
rahoitusvarat
ja -velat

Yhteensä

Me, 31.12.2017
Pitkäaikaset varat

Lainasaamiset

0,0

0,0

Lainasaamiset

Muut saamiset

0,1

0,1

Muut saamiset

Rahavarat

5,3

5,3

Rahavarat

Myyntisaamiset

6,6

6,6

Myyntisaamiset

Rahoitusvarat yhteensä

12,0

12,0

Rahoitusvarat yhteensä

Rahoitusleasingvelat

0,4

0,4

Rahoitusleasingvelat

Muut lainat

0,4

0,4

Muut lainat

Ostovelat ja saadut ennakot
Korolliset saneerausvelat

0,4

Ostovelat ja saadut ennakot

0,7

0,4
0,7

0,2

0,2

Eläkelainat

-

-

Muut lainat

0,1

0,1

Muut lainat

Ostovelat ja saadut ennakot

4,1

4,1

Ostovelat ja saadut ennakot

Korolliset saneerausvelat

0,1

0,1

Korolliset saneerausvelat

6,4

6,4

Lyhytaikaiset varat

Käypään arvoon
muiden laajan
tuloksen erien
kautta arvostetut
rahoitusvarat ja
-velat

Yhteensä

0,1
0,2

0,1
0,2

5,5
7,5

5,5
7,5

13,4

13,4

0,6

0,6
-

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Rahoitusvelat yhteensä

Jaksotettuun
hankintamenoon
arvostetut
rahoitusvarat ja
-velat

Lyhytaikaiset varat

Pitkäaikainen vieras pääoma

Rahoitusleasingvelat

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat ja
-velat

-

-

0,8

0,8

Rahoitusleasingvelat

0,5

Eläkelainat

0,1
4,2

0,5
0,1
4,2

0,6

0,6

6,8

6,8

Korolliset saneerausvelat
Lyhytaikainen vieras pääoma

Rahoitusvelat yhteensä

-

Korottomat saneerausvelat esitetty liitteessä 26.
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Rahoitusvelkojen takaisinmaksujen (nimellismäärä) ja korkojen kassavirtajakauma 2017

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Lähitulevaisuudessa Componenta-konsernin rahoitus- ja maksuvalmiusriskit liittyvät meneillään
olevien yrityssaneerausohjelmien toteutukseen. Konsernin kyky jatkaa toimintaansa riippuu siitä,
että konserniyhtiöt Suomessa ja Ruotsissa kykenevät suoriutumaan hyväksyttyjen saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien toteuttamiselle
on käyttöpääoman riittävyys, koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista
rahoitusta.
Yhtiö uskoo, että yrityssaneeraus Suomessa ja Ruotsissa mahdollistaa liiketoiminnan tervehdyttämisen ja kehittämisen tulevaisuudessa. Toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen epävarmuutta,
kuten että Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista.Tilinpäätöshetkellä Componenta Främmestad AB:llä on
saneerausvelkaa entiselle Turkin tytäryhtiölleen Componenta Dökümcülük AS:lle 2.5 Me, joka on
määrä maksaa kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmestad
AB:n käyttökatteeseen.
Meneillään olevat saneerausohjelmat vaikuttavat merkittävästi jälleenrahoitus- ja maksu
valmiusriskien hallintaan. Ks. lisätiedot laadintaperiaatteista kohdasta ”Yrityssaneeraus”.

Rahoitusvelkojen takaisinmaksujen (nimellismäärä) ja korkojen kassavirtajakauma 2018
2019
-0,2
-4,0
-0,1
-0,2

2020
-0,4
0,0
-0,2

2021
0,0
-0,2

2022
0,0
-0,2

-4,6

-0,7

-0,3

-0,3

2023 2024+ Yhteensä
-0,6
-4,0
0,0
-0,2
-0,4
-1,3
-0,4

-

Me
Rahoitusleasing*
Eläkelainat
Ostovelat
Korkokulut lainoista
Muut velat**
Yhteensä

2018
-0,5
-0,1
-4,1
0,0
-0,6
-5,3

2019
-0,2
0,0
-0,1
-0,3

2020
-0,4
0,0
-0,1
-0,5

2021
0,0
-0,1
-0,1

2022 2023+ Yhteensä
-1,0
-0,1
-4,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,3
-1,4
-0,1
-0,3
-6,7

*) Rahoitusleasingsopimusten osalta käytetään rahoitusleasingvelan lyhennyksiä ja korkokuluja riittävänä
arviona maksettavista vuokrista. Pieniä eroja todelliseen kassavirtaan aiheuttavat ainoastaan korkotason
muutokset. Maksettavat korot on laskettu voimassaolevilla nimelliskoroilla. Näin ollen vaihtuvakorkoisten
sopimusten todelliset koronmaksut tulevat todennäköisesti hieman poikkeamaan taulukossa esitetyistä
luvuista.
**) Muut velat 2018 ovat korollisia vakuudellisia saneerausvelkoja sekä osamaksuvelka koneen ostoa varten.
Muut velat 2017 ovat korollisia vakuudellisia saneerausvelkoja.

Lukuja ei ole diskontattu vastaamaan niiden nykyarvoa. Luvut ovat voimassa vain tilinpäätös
hetkellä ja voivat vaihtuvakorkoisten sopimusten korkojen määrän osalta poiketa toteutuvista
kassavirroista. Rahoitusvelkojen takaisinmaksutaulukolla ei ole tarkoitus kuvata konsernin
odotettua kokonaisrahavirtaa eikä se sisällä korottomia saneerausvelkoja.

Tilinpäätöshetkellä konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 5,3 Me (5,5 Me).

Me
Rahoitusleasing*
Eläkelainat
Ostovelat
Korkokulut lainoista
Muut velat**
Yhteensä

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

Korolliset velat
Me

31.12.2018

31.12.2017

Rahoitusleasingvelat

0,4

0,6

Muut velat*

1,1

0,8

Yhteensä

1,5

1,4

0,2

0,5

-

0,1

Muut velat*

0,2

0,6

Yhteensä

0,5

1,1

2,0

2,5

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat

-6,2

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat
Rahoitusleasingvelat
Eläkelainat

Korolliset velat yhteensä

*) Muut velat 2018 ovat korollisia vakuudellisia saneerausvelkoja sekä osamaksuvelka koneen ostoa varten.
Muut velat 2017 ovat korollisia vakuudellisia saneerausvelkoja.
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Korollisten rahoitusvelkojen valuuttajakauma
%
Pitkäaikaiset

2018

2017

EUR

44,8

58,7

SEK

55,2

41,3

100,0

100,0

Yhteensä
Lyhytaikaiset

EUR

28,1

7,5

SEK

71,9

92,5

100,0

100,0

Yhteensä
Lainoihin liittyvät rahavirrat toteutuvat sopimuksen nimellisvaluutassa.
Korollisten rahoitusvelkojen nimellis- ja efektiivisten korkojen vaihteluvälit

Rahoitusleasingvelat
Eläkelainat
Muut lainat *)

2018
Nimelliskorkojen
vaihteluväli
%

2018
Efektiivisten
korkojen
vaihteluväli
%

2017
Nimelliskorkojen
vaihteluväli
%

2017
Efektiivisten
korkojen
vaihteluväli
%

2,5 - 2,6

3,1 - 6,0

2,2 - 2,3

3,1 - 6,0

-

-

5,0 - 5,0

5,1 - 5,1

2,5 - 2,5

3,9 - 4,0

2,5 - 2,5

2,9 - 2,9

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

Translaatiopositio määritellään konsernin niiden ulkomaisten tytär- ja osakkuusyritysten omien
pääomien ja kertyneiden voittojen perusteella, joiden toimintavaluuttana on muu kuin euro. Translaatioriskin osalta konsernin oman pääoman riskit liittyvät Ruotsin tytäryhtiöön, kun sen paikallisessa valuutassa oleva oma pääoma muutetaan euroiksi.
Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä
muita luonnollisia suojaussuhteita. Lisäksi voidaan käyttää tavanomaisia johdannaisinstrumentteja
kuten valuuttatermiinejä ja -optioita, joiden hinnoittelu markkinoilla on luotettavaa. Valuutta
johdannaisten maturiteetti on alle vuoden. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä
saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.
Valuuttariskin kannalta merkittävin valuutta on Ruotsin kruunu.
Oheisessa taulukossa on kuvattu taseen mukaisen konsernin avoimen valuuttaposition, sisältäen
suojaustarkoituksessa hankitut valuuttajohdannaiset, herkkyys muutoksille sekä transaktioettä translaatioposition osalta. Valuuttakurssimuutoksen vaikutus +/- kuvaa ensimmäisessä
tapauksessa vaikutusta joko tuloslaskelmaan tai omaan pääomaan valuutan heikentyessä 10 % ja
jälkimmäisessä tapauksessa valuutan vahvistuessa 10 % euroa vastaan.

31.12.2018
EUR/SEK
EUR/RUB

Päätöskurssi
31.12.2018

Avoin
Transaktiopositio, Me

10,2548
79,7153

1,0
-

Päätöskurssi
31.12.2017

Avoin
Transaktiopositio, Me

9,8438
69,3920

-2,0
-

Arvio
potentiaalisesta
Translaatio- valuuttakurssipositio, Me muutoksesta %

15,9
-

10
10

Valuuttakurssimuutoksen vaikutus + / TulosOmaan
laskelmaan
pääomaan

-0,1 / 0,1

-1,5 / 1,8

*) Muut lainat ovat korollisia vakuudellisia saneerausvelkoja.

Valuuttariski
Konsernin valuuttariski jaetaan valuuttamääräisistä tuloista ja menoista johtuvaan transaktio
riskiin ja valuuttamääräisistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja tuloksesta johtuvaan
translaatioriskiin. Transaktiopositioon lasketaan taseessa olevat valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat sekä suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessa toteutuvat valuuttamääräiset
kassavirrat. Tulevaisuuden aikaväli on normaalisti 1-6 kuukautta, mutta sitä voidaan pidentää
tarvittaessa 12 kuukauteen. Nämä muodostavat transaktioposition osuuden, jonka muutokset
vaikuttavat liikevoittoon. Erillisenä tästä positiosta tarkastellaan niitä transaktioposition eriä, joiden
valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat tulosvaikutukset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin
kuten valuuttamääräiset rahat ja pankkisaamiset sekä konsernin sisäiset ja ulkoiset valuuttalainat
ja lainasaamiset.

31.12.2017
EUR/SEK
EUR/RUB

Arvio
potentiaalisesta
Translaatio- valuuttakurssipositio, Me muutoksesta %

16,3
0,0

10
10

Valuuttakurssimuutoksen vaikutus + / TulosOmaan
laskelmaan
pääomaan

0,2 / -0,2

-1,5 / 1,8
-0,0 / 0,0

Korkoriski
Konsernin rahavirran korkoriski kohdistuu lähinnä konsernin lainasalkkuun ja rahoitusleasing
sopimuksiin. Korkoriskiä syntyy, kun markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset
vaikuttavat rahoituskuluihin ja tuottoihin. Korkoriskejä hallitaan tasapainottamalla kiinteä- ja
vaihtuvakorkoisten lainojen ja sijoitusten välistä suhdetta ja juoksuaikaa. Lisäksi voidaan käyttää
johdannaisinstrumentteja, kuten koronvaihtosopimuksia.
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Rahavarat sisältävät käteisvarat ja rahat pankkitileillä sekä lyhytaikaiset pankkitalletukset.

31.12.2018 tilikaudelle 2019

Me
Korolliset velat

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

31.12.2017 tilikaudelle 2018

Ennustettu
rahoituskulun
muutos

Herkkyys
korkokäyrä +100bp

Ennustettu
rahoituskulun
muutos

Herkkyys
korkokäyrä +100bp

0,0

0,0

0,0

0,0

Ennustettu korkokulun lisäys kuvastaa muutosta korkokuluissa mikäli korkokäyrä toteutuisi tilinpäätöstä seuraavana tilikautena markkinoiden tarkasteluhetkellä hinnoitellulla tavalla. Herkkyys
analyysissä arvioidaan tilinpäätöspäivän korkokäyrän paralleelia nousua 1,0 % -yksiköllä. Positiivinen
luku tarkoittaa ennustetun korkokulun pienenemistä ja negatiivinen korkokulun kasvua.
Laskelmassa oletusarvona on, että erääntyvät lainat uudelleenrahoitetaan vastaavalla instrumentilla. Lisäksi oletuksena on, ettei lainoja lyhennetä eli laskelmat huomioivat ainoastaan koronuudistumisriskin, joka kohdistuu tilinpäätöshetkellä avoimena oleviin korollisiin lainoihin ja niiden
nimelliskorkoihin. Korkoriski taseen varat puolella ei ole merkittävä, joten sitä ei ole otettu mukaan
korkoriskin herkkyystarkasteluun.

Hyödykeriski
Konsernin hyödykeriski muodostuu sähkön ja raaka-aineiden hintariskistä. Vuoden 2018 alusta
alkaen merkittävä osa sähkön hinnasta on kiinnitetty aina 12 kuukaudeksi eteenpäin, ja näin on
pyritty pienentämään hintariskiä. Vuonna 2017 sähkö hankittiin markkinahintaan, joten sähkön
markkinahinnan vaihtelut vaikuttivat tuolloin suoraan tulokseen. Konsernin liiketoiminnan kannalta
olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia
vastaavasti. Konsernilla on myös raaka-aineiden saatavuusriski, sillä konserni on ollut saneerausmenettelyn aikana käytännössä käteiskaupassa, koska konserni on menettänyt luottovakuuttajien riskilimiitit. Vuoden 2018 aikana tilanne on kuitenkin parantunut ja merkittävien raaka-aineiden toimittajia on pystytty kilpailuttamaan, ja käteiskaupasta on pääosin siirrytty normaaleihin
maksuehtoihin toimittajien antamien limiittien puitteissa.
Laadintaperiaatteet
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.

Konsernilla ei ole johdannaisinstrumentteja, joihin sovellettaisiin suojauslaskentaa.

26 Saneerausvelat
Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt konsernissa suunnitellusti. Maksuohjelma
konsernissa päättyy vuonna 2024. Korolliset saneerausvelat on esitetty rahoituksen liitetiedossa
ja ne on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.
Saneerausvelat konsernin taseessa
Me

31.12.2018

31.12.2017

Korolliset lyhytaikaiset saneerausvelat

0,1

0,6

Korolliset pitkäaikaiset saneerausvelat

0,7

0,8

Korottomat lyhytaikaiset saneerausvelat

1,8

2,3

Korottomat pitkäaikaiset saneerausvelat

13,4

15,3

Yhteensä

16,0

19,0

31.12.2018

31.12.2017

Componenta Oyj

7,8

7,8

Componenta Finland Oy

5,7

5,8

Konsernin saneerausvelkojen yhtiökohtainen yhteenveto
Me

Componenta Främmestad AB
Yhteensä

2,5

5,4

16,0

19,0

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu
Me
2019 2020 2021 2022 2023 2024+ Yhteensä
Componenta Oyj
0,6
0,7
0,7
0,7
5,2
7,8
Componenta Finland Oy
0,9
1,0
0,9
0,9
1,9
5,7*
Componenta Främmestad AB
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,5**
Yhteensä
1,9
2,1
2,0
2,0
7,5*** 0,4
16,0
*) Componenta Finland Oy:n saneerausvelat pyöristyvät lukuun 5,7 Me.
**) Jäljellä oleva Componenta Främmestad AB:n velka Componentan entiselle Turkin yhtiölle maksetaan
kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmjestad AB:n käyttökatteeseen.
***) Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa
on huomioitu ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saatavat tuotot, jotka käytetään
velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen
aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.
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27 Muut lyhytaikaiset velat ja siirtovelat
Me

31.12.2018

31.12.2017

Ostovelat

4,0

4,2

Saneerausvelat

1,8

2,3

Rahoitusleasing

0,2

0,5

Siirtovelat

5,7

7,6

Arvonlisäverovelat

0,1

0,1

Muut velat

0,8

0,6

Yhteensä

12,6

15,3

Siirtovelat
Me

31.12.2018

31.12.2017

Henkilöstökulut

4,2

5,5

Muut siirtovelat

1,6

2,0

Yhteensä

5,7

7,6

28 Velkojen täsmäytys rahoituksen rahavirtaan
Componenta on laatinut tämän täsmätyslaskelman siten, että rahoituksen rahavirrassa on esitty
korollisten velkojen ja saneerausvelkojen lyhennykset, jotka vuonna 2018 olivat yhteensä -3,5 Me
(0,0 Me). Taseen korottomat pitkäaikaiset velat sisältävät 13,4 Me (15,3 Me) saneerausvelkoja,
jotka esitetty tässä täsmäytyslaskelmassa.

Me, 2018
1.1.
Nostot
Lyhennykset
Muutos veloissa, joihin ei liity kassavirtaa:
Saneerausvelkojen muutokset
Muut muutokset
31.12.*

Pitkäaikaiset
korolliset velat
1,4

Lyhytaikaiset
korolliset velat
1,1

Yhteensä
2,5

-0,2

-0,9

-1,0

-0,1
0,4
1,5

0,1
0,1
0,5

0,0
0,5
2,0

Korottomat
pitkäaikaiset
saneerausvelat
15,3

Korottomat
lyhytaikaiset
saneerausvelat
2,3

Yhteensä
17,7

-2,3

-2,3

-2,0

1,8

-0,2

13,4

1,8

15,2

* Korollisten velkojen lyhennykset 2018 sisältävät 0.6 Meur saneerausvelkojen lyhennyksiä
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Pitkäaikaiset
korolliset velat
56,6
0,1

Me, 2017
1.1.
Nostot
Lyhennykset
Muutos veloissa, joihin ei liity kassavirtaa:
Saneerausvelkojen muutokset
Muut muutokset
31.12.*

Lyhytaikaiset
korolliset velat
37,9

-55,0
-0,4
1,4

-0,1

Yhteensä
94,5
0,1
-0,1

-35,9
-0,8
1,1

-90,9
-1,2
2,5

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS
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Korottomat
pitkäaikaiset
saneerausvelat
0,0

Korottomat
lyhytaikaiset
saneerausvelat
68,9

Yhteensä
68,9

15,3

-66,5

-51,2

15,3

2,3

17,7

*) Pitkäaikaisista korollisista veloista 0,8 Me on saneerausvelkaa, ja lyhytaikaisista korollisista veloista 0,6 Me on saneerausvelkaa.

29 Rahoitusleasingvelat
Componentalla on rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltavia vuokrasopimuksia koneisiin ja kalustoon. Sopimusehdot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Vähimmäisvuokrien nykyarvoilla tarkoitetaan
vähimmäisvuokrien määrää vähennettynä tulevien kulujen nykyarvolla.

Laadintaperiaatteet

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
Me

31.12.2018

31.12.2017

Vähimmäisvuokrat erääntyvät maksettavaksi seuraavasti:
Yhden vuoden kuluessa

0,2

0,5

Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua

0,4

0,6

Yli viiden vuoden kuluttua

-

-

0,7

1,1

0,0

0,0

0,6

1,0

31.12.2018

31.12.2017

Yhden vuoden kuluessa

0,2

0,5

Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua

0,4

0,6

-

-

0,6

1,0

Yhteensä
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut
Rahoituskulut
Vähimmäisvuokrat ja rahoituskulut yhteensä
Me

Vuokrasopimukset luokitellaan sopimuksen astuessa voimaan joko rahoitusleasing- tai muiksi
vuokrasopimuksiksi. Käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen
osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing -sopimuksiksi. Ne
kirjataan taseen käyttöomaisuuteen vuokrakauden alkaessa hyödykkeen käypään arvoon tai sitä
alhaisempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon lisättynä sopimuksen solmimiseen välittömästi
liittyvillä olennaisilla järjestelykuluilla. Käyttöomaisuuserästä tehdään konsernin laskentaperiaatteiden mukaiset poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa tai sitä lyhyemmän
leasingsopimuksen vuokra-ajan kuluessa, jos voidaan perustellusti olettaa, että vuokrasopimuksen kohdetta ei hankita omistukseen sopimuksen päättyessä.
Rahoitusleasing-velaksi kirjataan määrä, joka vastaa hyödykkeen käypää arvoa tai sitä alhaisempaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan
lyhennykseen efektiivisen koron menetelmällä siten, että velka lyhenee vuokrasopimusperiodin
kuluessa annuiteettiperiaatteella. Efektiivisellä korolla laskettu rahoitusmeno kirjataan rahoitus
kuluksi. Vaihtuvakorkoisten sopimusten ja efektiivisen koron erotus jää oikaisujen jälkeen vuokrakuluksi.

Vähimmäisvuokrien nykyarvot:

Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
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Konserni vuokralleottajana
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
erääntyvät seuraavasti:
31.12.2018

31.12.2017

Yhden vuoden kuluessa

0,4

0,2

Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa

0,1

0,0

-

-

0,6

0,2

Yli viiden vuoden kuluttua
Vähimmäisvuokrat yhteensä

Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset sisältävät suurimmaksi osaksi kiinteistöjen,
tuotantolaitteiden ja autojen vuokrasopimuksia, joiden keskimääräinen pituus on 3-5 vuotta.
Vuoden 2018 tuloslaskelmaan sisältyy muiden ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten
perusteella suoritettuja vuokramenoja -0,8 Me (-0,3 Me).

Konserni vuokralleantajana
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat
erääntyvät seuraavasti:
Me

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

liittyvillä olennaisilla järjestelykuluilla. Käyttöomaisuuserästä tehdään konsernin laskentaperiaatteiden mukaiset poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa tai sitä lyhyemmän
leasingsopimuksen vuokra-ajan kuluessa, jos voidaan perustellusti olettaa, että vuokrasopimuksen kohdetta ei hankita omistukseen sopimuksen päättyessä.

30 Muut vuokrasopimukset

Me

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

31.12.2018

31.12.2017

Yhden vuoden kuluessa

0,2

0,2

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua

0,8

0,7

Vähimmäisvuokrat yhteensä

1,1

0,9

Muutamia tällä hetkellä tarpeettomia tuotanto- ja toimistotiloja on annettu vuokralle.
Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin yhdestä kolmeen vuotta, mutta joihinkin
sopimuksiin liittyy mahdollisuus jatkovuokrakauteen alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Osa
kiinteistöistä luokitellaan IAS 40-standardin Sijoituskiinteistöt mukaisesti sijoituskiinteistöiksi.
Laadintaperiaatteet
Vuokrasopimukset luokitellaan sopimuksen astuessa voimaan joko rahoitusleasing- tai muiksi
vuokrasopimuksiksi. Käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen
osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing -sopimuksiksi. Ne
kirjataan taseen käyttöomaisuuteen vuokrakauden alkaessa hyödykkeen käypään arvoon tai sitä
alhaisempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon lisättynä sopimuksen solmimiseen välittömästi

Muiksi vuokrasopimuksiksi luokitellaan sellaiset aineellisten hyödykkeiden vuokrasopimukset,
joissa vuokralleantajalle jää omistamiselle ominaiset edut ja riskit sekä lisäksi merkitykseltään
vähäiset rahoitusleasing-sopimukset. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat
vuokrat kirjataan suoriteperusteisesti kuluksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa.

31 Vastuusitoumukset
Me
Kiinteistökiinnitykset
Omista velvoitteista*

31.12.2018 31.12.2017
3,2

7,8

Yrityskiinnitykset
Omista velvoitteista**

-

50,0

Pantit
Omista velvoitteista***

-

4,0

0,8

1,0

Muut vastuut

   *) Vuoden 2017 luku sisältää asiakasrahoituksen ja eläkelainojen vakuudeksi annettuja kiinteistökiinnityksiä.
**) Vuoden 2017 luku sisältää asiakasrahoituksen vakuudeksi annetun 50 Me yrityskiinnityksen.
***) Vuoden 2017 luku sisältää asiakasrahoituksen vakuudeksi annetun 4 Me osakepanttauksen.

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, pantteja tai muita vakuuksia
Me
31.12.2018 31.12.2017
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Eläkelainat
Asiakkaiden ennakkomaksut
Yhteensä

0,7
0,7

0,7
0,1
0,8
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32 Lähipiiritapahtumat

Hallituksen ja johdon palkkojen, palkkioiden ja etuuksien erittely

Konserniyhtiöt (määräysvalta) 31.12.2018

Palkat ja palkkiot, Te
Toimitusjohtaja Harri Suutari

Yritys
Componenta Finland Oy
Componenta Främmestad AB
Componenta Karkkilan Palvelut Oy
Karkkilan Valimokiinteistö Oy
Oy Högfors-Ruukki Ab
Pietarsaaren Vanha Valimo Oy

Konsernin
omistusosuus, %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Kotipaikka
Karkkila
Essunga, Ruotsi
Karkkila
Karkkila
Karkkila
Pietarsaari

Emoyhtiön
omistusosuus, %
100
100
100
-

Palkat ja palkkiot Vapaaehtoiset Osakeperusteiset
luontoisetuineen eläke-etuudet
maksut

Yhteensä

Hallitus

125 000

-

-

125 000

Toimitusjohtaja Harri Suutari
Muut konsernin johtoryhmän
jäsenet

260 330

-

1 086

261 416

462 432

-

2 734

465 166

Yhteensä

847 762

-

3 820

851 582

Palkat ja palkkiot Vapaaehtoiset Osakeperusteiset
luontoisetuineen eläke-etuudet
maksut

Yhteensä

*) Sisältää palkat ja palkkiot johtoryhmän jäsenille nykyisten jatkuvien toimintojen osalta.

1.1.-31.12.2017, e
Hallitus

125 000

-

-

125 000

Toimitusjohtaja Harri Suutari
Muut konsernin johtoryhmän
jäsenet*

310 529

-

-

310 529

702 164

-

-

702 164

1 137 693

-

- 1 137 693

Yhteensä

*) Sisältää palkat ja palkkiot johtoryhmän jäsenille nykyisten jatkuvien toimintojen osalta

1.1.-31.12.
2018
261

1.1.-31.12.
2017
311

50
25
25
25
125

50
25
25
25
125

Vuonna 2017 kaikki johdon vapaaehtoiset lisäeläkesopimukset on purettu. Toimitusjohtajan
eläkeikä on 63 vuotta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkiot ja muut etuudet

1.1.-31.12.2018, e

Hallituksen jäsenet
Petteri Walldén
Asko Nevala
Tommi Salunen
Olli Isotalo
Anne Leskelä
Hallitus yhteensä

MUU
INFORMAATIO

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

33 Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Componenta tiedotti 14.3.2019, että Componenta Oyj:n Ruotsissa toimiva koneistus- ja maalauspalveluja tuottava yhtiö Componenta Främmestad AB supistaa liiketoimintaansa ja on käynnistänyt toimia henkilöstön vähentämiseksi. Ruotsin työvoimaviranomaisille on tehty 28.2.2019
työvoiman vähentämisilmoitus, jossa varaudutaan yli sadan henkilön irtisanomiseen. Henkilöstön
vähennysmäärää ei voida vielä tässä vaiheessa vahvistaa. Componenta Främmestad AB työllistää
noin 200 henkilöä ja noin 35 vuokratyöntekijää. Componenta Främmestad AB:n liiketoiminnan
kannattavuus on ollut kroonisesti heikko eikä sitä ole kyetty oleellisesti parantamaan. Turkin
valimon siirtyminen konsernin ulkopuolelle heikensi olennaisesti Ruotsin liiketoiminnan strategista
merkitystä Componenta-konsernille. Componenta Främmestad AB välittää, koneistaa ja maalaa
pääosin Componenta-konserniin aiemmin kuuluneen ja vuonna 2017 myydyn turkkilaisen valimoyrityksen tuotteita. Osa valuista toimitetaan Främmestadiin Suomesta, Porin valimosta. Nämä
toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Tämän johdosta sopeuttamistoimia
suunnitellaan myös Porin valimossa. Porin valimo työllistää 205 henkilöä. Componenta on pyrkinyt
korjaamaan Ruotsin liiketoiminnan kannattavuutta asiakassopimuksia uudistamalla. Neuvottelut
eivät kuitenkaan ole tuottaneet tavoiteltua lopputulosta, minkä vuoksi Componenta on joutunut
irtisanomaan merkittäviä Componenta Främmestad AB:n asiakkuuksia kannattamattomina.
Tilikauden jälkeisten tapahtumien vaikutus on huomioitu IAS 10 -standardin Raportointikauden
jälkeiset tapahtumat mukaisesti.
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Emoyhtiön tilinpäätös
Emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 1.1.-31.12. (suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti)

Emoyhtiön tuloslaskelma
Te
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Poistot ja arvonalenemiset

Viite 1.1.-31.12. 2018
1
3 550,7
2
401,0
3, 4, 5
-2 904,3
6
-159,8

1.1.-31.12. 2017
4 533,3
3 904,1
-4 074,3
-421,1

887,6

3 942,0

124,7

112 653,8

1 012,2

116 595,8

-

-

1 012,2

116 595,8

-

-

1 012,2

116 595,8

LIIKETULOS
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN
Tilinpäätössiirrot
TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN JÄLKEEN
Välittömät verot
TILIKAUDEN TULOS

7
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Emoyhtiön tase
Te
VASTAAVAA

Viite

31.12.2018

31.12.2017

Te

Viite

31.12.2018

31.12.2017

1 000,0

1 000,0

366,0

366,0

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

12

Aineettomat hyödykkeet

8

105,2

173,3

Aineelliset hyödykkeet

9

56,0

58,2

10

12 442,7

13 345,9

Kertyneet voittovarat

13 864,5

-102 731,4

12 603,9

13 577,4

Tilikauden tulos

1 012,2

116 595,8

Oma pääoma yhteensä

16 242,7

15 230,5

Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset

11

7 594,1

7 973,1

Lyhytaikaiset saamiset

11

1 904,9

1 651,7

3 036,2

1 499,1

Pitkäaikainen vieras pääoma

13, 14

7 549,7

8 230,0

11 123,9

Lyhytaikainen vieras pääoma

13, 14

1 346,9

1 240,9

8 896,6

9 470,9

25 139,2

24 701,4

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

12 535,3

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

25 139,2

24 701,4

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma
Te
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto/tappio rahoituserien jälkeen
Suunnitelman mukaiset poistot
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys (-)/vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (+)/vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut osingot liiketoiminnasta
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

1.1.-31.12. 2018

1.1.-31.12. 2017

1 012
160
-125
1 047

116 596
421
0
-2 729
47
-112 654
1 645

-253
0

859
0

-567

-1 605

227

56
199
-

285
-

483

1 155

Te
1.1.-31.12. 2018
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-89
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot
765
Investoinnit tytäryritysosakkeisiin
Investoinnit muihin sijoituksiin
Lainasaamisten takaisinmaksut (+) / Annetut lainat (-)
379
Luovutustulot osakkuusyritysosakkeista
Luovutustulot muista sijoituksista
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

1.1.-31.12. 2017
0
0
55
-

0

1 054

55

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-)
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-)

-

-

899

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

-

-

-29

RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) lisäys (+) /
vähennys (-)

1 537

1 210

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
Muutos tilikauden aikana

1 499
3 036
1 537

289
1 499
1 210

-

-
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Componenta Oyj

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Componenta Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Tilinpäätös on laadittu
ajalta 1.1.-31.12.2018.

Saneerausohjelma ja toiminnan
jatkuvuus
Yhtiö toteutti vuoden 2016 aikana tilinpäätöksessä
2016 tarkemmin kuvattuja rahoitusratkaisuja ja konsernissa myytiin ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja. Yhtiön likviditeetti pysyi kireänä
näistä toimenpiteistä huolimatta eikä se heikosta
likviditeetistä johtuen enää kyennyt suoriutumaan
kaikista erääntyneistä velvoitteistaan. Yhtiö jätti
tämän seurauksena 1.9.2016 hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamiseksi. Suomessa Helsingin
käräjäoikeus antoi päätöksensä Componenta Oyj:n
saneerausmenettelyn aloittamisesta 30.9.2016.
Saneerausohjelma vahvistettiin 23.8.2017 Helsingin
käräjäoikeudessa.

Componenta Oyj:n saneerausmenettelyssä huomioitavien yhtiön taseeseen kirjattujen saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 8,2 Me, joka
on samalla etuoikeudetonta velkaa. Componenta
Oyj:n saneerausvelasta 0,4 Me konsernitilinpäätökseen yhdisteltäville konserniyhtiöille ja 7,8 Me muille
tahoille. Etuoikeudettomien velkojen määrää alennettiin saneerauspäätöksen perusteella 94 prosenttia ja viimesijaiset velat leikattiin saneerausmenettelyssä kokonaan. Etuoikeudettomia velkoja
koskevan maksuohjelma alkaa toukokuussa 2019 ja
päättyy marraskuussa 2023.
Tilinpäätös tilikaudelta 2018 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen, jolloin oletetaan, että
yhtiö pystyy ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa realisoimaan varansa ja suorittamaan velkansa osana tavanomaista liiketoimintaa vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien puitteissa. Yhtiön
johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut eri saneerausohjelmiin liitty-

vät epävarmuustekijät ja riskit, yhtiön käytettävissä
olevat rahoituslähteet sekä eri saneerausohjelmien alla olevien yhtiöiden liiketoiminnan kassavirtaennusteet seuraavan 12 kuukauden aikana.
Yhtiön maksuvalmiustilanteeseen ja tuloskehitykseen sekä saneerausohjelmien ja rahoitustransaktioiden onnistumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka yhtiön johto on huomioinut
tehdessään arvioita toiminnan jatkuvuudesta. Tytäryhtiöiden saneerausohjelmien onnistuminen on
tärkeää Componenta Oyj:n toiminnan jatkuvuudelle,
sillä Componenta Oyj:n pääasialliset tulolähteet ovat
tytäryhtiöiltä veloitettavat tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitukset. On mahdollista, että saneerausohjelmien toteuttamiset epäonnistuvat ja yhtiö
ajautuu konkurssiin.
Saneerausohjelman sisältöä ja toteutusta on
kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen
yhteydessä.
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Ulkomaanrahan määräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan
määräiset saatavat ja velat on muunnettu euroiksi
tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssin mukaan. Muunnoista syntyneet kurssi
erot on kirjattu tuloslaskelmaan luonteensa mukaisesti joko myynnin tai ostojen oikaisueriin tai
rahoituseriin.

Johdannaissopimukset
Korkotermiinisopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla laskettu voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten sulkemisesta. Korkooptiosopimusten käypä arvo arvioidaan yleisillä
optiohinnoittelumalleilla. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan arvostamalla ja diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöshetken
markkinakoroilla. Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän
valuuttatermiinihinnoilla ja jaetaan valuuttakurssi
eron sekä korkoeron käypiin arvoihin.
Valuuttajohdannaisten valuuttakurssierojen positiiviset ja negatiiviset käyvät arvot kirjataan tilinpäätöshetkellä tuloslaskelmaan.

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

Liitetiedoissa esitettävät valuuttajohdannaisten käyvät arvot sisältävät myös korkoerojen käyvät arvot. Puuttuvien johdannaislimiittien johdosta yhtiöllä ei ole avoimia johdannaisia tilikauden
päättyessä.

Tuloutusperiaate
Componenta Oyj:n pääasialliset tulolähteet ovat
tytäryhtiöiltä veloitettavat tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitukset. Palvelun myynti tuloutetaan, kun
palvelu on suoritettu tai työ on tehty.

Eläkkeet
Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on hoidettu
ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä eikä kattamattomia eläkevastuita ole. Eläkevakuutusmaksut
on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja.

Vuokrasopimukset
Leasing-maksut on käsitelty vuokrakuluina. Tulevaisuudessa erääntyvät maksuvelvoitteet on esitetty taseen liitetiedoissa vastuissa.

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

Tuloverot
Veroihin sisältyvät suoriteperusteisesti lasketut verot tilikaudelta sekä aikaisemmilta tilikausilta
maksuun tulleet tai palautetut verot, jotka poikkeavat lasketuista veroista. Tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista.

Pysyvät vastaavat ja poistot
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty
taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu todennäköisen
käyttöiän perusteella alkuperäisestä hankintamenosta tasapoistoina seuraavasti:
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
ATK-laitteet
Muut koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

3 - 10 vuotta
3 - 10 vuotta
3 - 10 vuotta
10 - 25 vuotta
5 - 10 vuotta

Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään
arvoon. Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset
sisältävät tytäryhtiöosakkeet sekä muut osakkeet
ja sijoitukset.
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Tytäryhtiösijoitusten ja tytäryhtiösaamisten arvostusperiaatteet
Yhtiön Suomen tytäryhtiö Componenta Finland
Oy ja sen omistamat Ruotsin tytäryhtiöt Componenta Främmestad AB, Componenta Wirsbo
AB sekä Componenta Arvika AB haettiin yrityssaneeraukseen paikallisen yrityssaneerausmenettelyn mukaisesti vuonna 2016. Componenta
Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB asetettiin
konkurssiin heinäkuussa 2017 yhtiöiden omasta
hakemuksesta. Yhtiöt eivät onnistuneet saamaan rahoitusta saneerausvelkojen maksamiseksi.
Componenta Oyj:n tytäryhtiöiden tulontuottokykyyn ja kykyyn suoriutua veloistaan liittyy merkittävää epävarmuutta ja sijoituksiin edellä mainittuihin yhtiöihin ja saamisiin edellä mainituilta yhtiöiltä
on varovaisuuden periaatteen mukaisesti kohdistettu KPL 5:13 § mukainen arvonalennus.

Rahavarat
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteisvarat ja
rahat pankkitileillä.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
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Osakeperusteiset maksut
Componentalla on kaksi osakepohjaista kannustinjärjestelmää, optio-ohjelma ja sitouttava osakepalkkiojärjestelmä, yhtiön ylimmälle johdolle ja
muille avainhenkilöille. Optio-ohjelma sisältää sekä
osakkeina maksettavan että rahana maksettavan
etuuden, edellyttäen että ohjelman ehdot täyttyvät. Keskeisenä ehtona on avainhenkilön voimassa
oleva työ- tai toimisuhde ja työssäolon jatkuminen
sitouttamisjaksolla.
Sitouttava osakepalkkio-järjestelmä perustuu
avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat osakkeiden arvoa, sisältäen rahana
maksettavan osuuden. Kannustinjärjestelmän
kuluksi kirjattava määrä perustuu yhtiön arvioon
osakkeiden määrästä, joihin avainhenkilöille odotetaan syntyvän oikeus. Kulu jaksotetaan sitouttamisjakson ajalle. Tätä arviota päivitetään jokaiseen tilinpäätökseen ja muutokset kirjataan
tuloslaskelmaan.
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Tuloslaskelman liitetiedot
1

4

Liikevaihto markkina-alueittain

Te

1.1.-31.12. 2018 1.1.-31.12. 2017
Suomi

1 771,0

2 731,4

Muut Pohjoismaat

1 723,0

1 683,9

Pohjois-Amerikka

0,0

0,0

Keski-Eurooppa

8,8

19,6

Muut maat
Yhteensä

2

98,4
4 533,3

Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

5

Vuokratuotot

277,8

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

40,3

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

83,0

3 519,7

401,0

3 904,1

Yhteensä

Yhteensä

6

-1 607,7

-1 718,1

-1 873,2

-2 206,8

-92,1

-113,6

-32,5

-90,6

-124,6

-204,2

Poistot ja arvonalenemiset

Te

Henkilöstökulut

-488,7

1.1.-31.12. 2018 1.1.-31.12. 2017
Muut palkkiot

384,3

-265,5

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot

1.1.-31.12. 2018 1.1.-31.12. 2017

Te

1.1.-31.12. 2018 1.1.-31.12. 2017

Te

Liiketoiminnan muut tuotot

Te

3

47,9
3 550,7

Liiketoiminnan muut kulut

Te

1.1.-31.12. 2018 1.1.-31.12. 2017
Aineettomat hyödykkeet

1.1.-31.12. 2018 1.1.-31.12. 2017
Palkat ja palkkiot
Eläke- ja eläkevakuutusmaksukulut
Muut henkilöstökulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot
Johdon luontoisedut

-962,6

-1 566,7

-58,2

-255,2

-10,4

-45,6

-1 031,1

-1 867,5

-516,1

-1 046,5

-0,4

-3,1

12

22

Muut pitkävaikutteiset menot

-146,5

-337,1

-13,3

-14,1

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Poistot ja arvonalenemiset yhteensä

0,0

-70,0

-159,8

-421,1

Erityiset johdon eläkesitoumukset, ks. konsernin liitetieto 32.
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
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Rahoitustuotot ja -kulut

Te

1.1.-31.12. 2018 1.1.-31.12. 2017
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Yhteensä

65,8

-

65,8

-

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä

198,3

11 273,0

Muilta

218,9

113 854,6

Yhteensä

417,2

125 127,6

0,0

-7,7

Muille

-355,8

-10 639,9

Yhteensä

-355,8

-10 647,6

-2,5

-930,2

0,0

-896,0

124,7

112 653,8

Muut korko- ja rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista*
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista**
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Eriin rahoitustuotot- ja kulut sisältyy kurssivoittoja/-tappioita (netto)
Saman konsernin yrityksille

-12,7

-6,3

Muille

1,3

-1,0

Yhteensä

-11,4

-7,3

*) Sisältää vertailuvuonna merkittäviä konserniyritysosakkeiden ja pääomalainasijoitusten arvon
alentumisia.
**) Sisältää vertailuvuonna merkittäviä konserniyhtiöille annettujen lainojen arvon alentumisia.

Helsingin käräjäoikeus vahvisti elokuussa 2017 Componenta Oyj:n saneerausohjelman.
Componenta Oyj:n etuoikeudettomia velkoja leikattiin noin 94 prosentilla ja viimesijaiset velat
leikattiin saneerausmenettelyssä kokonaan. Componenta Oyj:n velkaleikkausten tulosvaikutus on kirjattiin vuoden 2017 kolmannelle vuosineljännekselle. Vuoden 2017 rahoitustuotot ja
-kulut sisältävät saneerauspäätöksen mukaisia velkaleikkauksia yhteensä 114,2 Me. Saneerausohjelman maksuohjelma alkaa toukokuussa 2019 ja päättyy marraskuussa 2023.
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Taseen liitetiedot
PYSYVÄT VASTAAVAT
8

9

Aineettomat hyödykkeet

Te

2018

2017

5 009,7

5 009,7

78,3

0,0

Vähennykset liiketoimintakaupassa

-

-

Siirrot erien välillä +/-

-

-

5 088,0

5 009,7

-4 836,4

-4 499,3

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset +

Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumu-poistot 1.1.
Liiketoimintakaupassa siirtyneet kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

-

-

-146,5

-337,1

-4 982,8

-4 836,4

105,2

173,3

Aineelliset hyödykkeet
2018

2017

1 001,9

1 002,3

11,1

0,0

Vähennykset -

-

-0,4

Vähennykset liiketoimintakaupassa

-

-

1 013,0

1 001,9

-959,7

-945,6

-13,3

-14,1

-

-

-973,0

-959,7

40,0

42,2

86,0

168,7

-

-82,7

86,0

86,0

Te
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset +

Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumu-poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Liiketoimintakaupassa siirtyneet kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut aineelliset hyödykkeet

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

105,2

173,3

Hankintameno 1.1.
Vähennykset Hankintameno 31.12.
Kertyneet sumu-poistot 1.1. -

-70,0

0,0

-

-70,0

-70,0

-70,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

16,0

16,0

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

56,0

58,2

Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.
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10 Sijoitukset
Te

2018

2017

338 187,3

338 187,3

-

-

Konserniyritysosakkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset +
Vähennykset Hankintameno 31.12.
Kertyneet arvonalennukset 1.1.

-849,3

0,0

337 338,0

338 187,3

-324 892,7

-323 962,6

Arvonalennukset tilikaudella -

-2,6

-930,2

Kertyneet arvonalennukset 31.12.

-324 895,3

-324 892,7

12 442,7

13 294,6

4,2

671,0

Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset +
Vähennykset Hankintameno 31.12.
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Arvonalennukset tilikaudella Kirjanpitoarvo 31.12.

-

-

-4,2

-

0,0

671,0

0,0

-666,7

-

-

0,0

4,2

47,1

0,0

Pääomalainasijoitukset saman konsernin yrityksiin
Hankintameno 1.1.
Lisäykset +
Vähennykset Hankintameno 31.12.
SIJOITUKSET YHTEENSÄ

-

47,1

-47,1

0,0

0,0

47,1

12 442,7

13 345,9
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VAIHTUVAT VASTAAVAT
11 Saamiset
Te

31.12. 2018

31.12. 2017

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

31.12. 2018

31.12. 2017

Korot

90,3

153,9

Vakuutukset

43,7

106,4

Siirtosaamisten olennaiset erät

Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä

Te

7 594,1
7 594,1

7 973,1
7 973,1

Lyhytaikaiset saamiset

Vuokrat

0,0

2,1

Muut

42,2

18,3

Yhteensä

176,2

280,6

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

1 456,3

635,7

1,3

243,3

126,2

359,2

97,6

161,2

1 681,3

1 399,4

37,2

30,8

Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

8,6

12,1

99,2

89,9

78,6

119,4

223,7

252,3

1 904,9

1 651,7
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12 Oma pääoma
2018, Te
Oma pääoma 1.1
Edellisen tilikauden voiton siirto
Tilikauden tulos
Oma pääoma 31.12

Osakepääoma
1 000,0

Ylikurssirahasto
0,0

Vararahasto
0,0

SVOP-rahasto
366,0

Voittovarat
-102 731,4
116 595,8

1 000,0

0,0

0,0

366,0

13 864,5

2017, Te
Oma pääoma 1.1
Osakepääoman alentaminen

Osakepääoma
21 891,4
-20 891,4

Ylikurssirahasto
15 114,5

Vararahasto
5,0

SVOP-rahasto
197 477,0

Voittovarat
-99 922,5
20 891,4

Uusmerkintä

Yhteensä
15 230,5
0,0
1 012,2
16 242,7

Tilikauden tulos
-236 496,7

Yhteensä
-101 931,4
0,0

566,0

Edellisen tilikauden voiton siirto

Tappioiden kattaminen
Tilikauden tulos
Oma pääoma 31.12

Tilikauden tulos
116 595,8
-116 595,8
1 012,2
1 012,2

-15 114,5
1 000,0

0,0

-5,0
0,0

-197 677,0
366,0

566,0

-236 496,7
212 796,4
-102 731,4

236 496,7

0,0

116 595,8
116 595,8

0,0
116 595,8
15 230,5

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta
Te
Voitto edellisiltä tilikausilta
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Tilikauden voitto
Yhteensä

31.12. 2018

31.12. 2017

13 864,5

-102 731,4

366,0

366,0

1 012,2

116 595,8

15 242,7

14 230,5

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 9 luvun 58 §:n mukaan Componenta ei voi saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana jakaa osinkoa. Saneeraus
ohjelman odotetaan jatkuvan vuoteen 2023. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan yhtiö
ei myöskään voi seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa
osakkeenomistajille, koska yhtiö on alentanut osakepääomaa tappioiden kattamiseksi.
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13 Vieras pääoma
Te

31.12. 2018
Korollinen vieras pääoma

31.12. 2017

-

-

Koroton vieras pääoma

8 896,6

9 470,9

Yhteensä

8 896,6

9 470,9

Te

361,1

449,2

Muut pitkäaikaiset korolliset velat

-

-

7 188,6

7 780,8

7 549,7

8 230,0

0,0

0,0

7 549,7

3 016,8

-

5 213,2

7 549,7

8 230,0

Pitkäaikaiset lainat erääntyvät maksettavaksi
seuraavasti
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

Vuosilomapalkka sos.kuluineen

177,2

143,6

Jaksotetut palkat sos.kuluineen

35,6

294,6

Jaksotetut Tyel-maksut

Velat saman konsernin yrityksille

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

31.12. 2017

Siirtovelkojen olennaiset erät

Pitkäaikainen vieras pääoma

Muut pitkäaikaiset korottomat velat

31.12. 2018

Oyj:n Huoltovarmuuskeskusvelka
Muut

70,0

59,2

419,9

926,5

8 896,6

9 470,9

31.12. 2018

31.12. 2017

354,0

439,3

7 023,7

7 590,3

7,1

9,9

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

14 Taseeseen sisältyvät saneerausvelat
Te
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lainat konserniyhtiöiltä
Ostovelat konserniyhtiöille

Ostovelat

1,8

17,7

Siirtovelat

0,0

0,0

1,8

17,7

Velat saman konsernin yrityksille yhteensä

79,5
349,5

Yhteensä

Lainat ulkopuolisilta
Velat saman konsernin yrityksille

20,5
116,5

Ostovelat ulkopuolisille
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma yhteensä

164,9

190,6

7 549,7

8 230,0

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
Ostovelat konserniyhtiöille

Velat muille

1,2

-

27,2

-

Siirtovelat konserniyhtiöille

0,0

-

Siirtovelat ulkopuolisille

0,0

-

Ostovelat

157,7

187,8

Ostovelat ulkopuolisille

Muut velat

767,5

108,9

Siirtovelat

419,9

926,5

1 345,0

1 223,2

Lainat konserniyhtiöille

59,1

-

Muut velat ukopuolisille

583,3

-

670,8

-

8 220,5

8 230,0

Velat muille yhteensä
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma yhteensä

1 346,9

1 240,9

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

1 346,9

1 240,9

Saneerausvelat yhteensä
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15 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Te

31.12. 2018

31.12. 2017

18,0

18,0

18,0

18,0

Seuraavana vuonna

59,0

69,7

Yli vuoden kuluttua

19,1

17,4

Muut vastuut yhteensä

78,1

87,1

Muut vastuut konserniyritysten puolesta

341,0

533,6

Muut vastuut

342,1

359,4

Annetut takaukset
Konserniyritysten puolesta
Annetut takaukset yhteensä
Muut vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset ja -velat
Yhtiön sellaisten tappioiden määrä, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista on
80 929 806,28 euroa (86 825 724,27 euroa). Laskennallista verosaamista näistä tappioista
on 16 185 961,26 euroa (17 365 144,85 euroa).
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Helsingissä, 11. päivänä huhtikuuta 2019

Petteri Walldén
Hallituksen puheenjohtaja

Olli Isotalo
Hallituksen varapuheenjohtaja

Asko Nevala
Hallituksen jäsen

Harri Suutari
Toimitusjohtaja

Anne Leskelä
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä, 12. päivänä huhtikuuta 2019

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä
KHT
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Tilintarkastuskertomus
Componenta Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto

Lausunnon perustelut

Lausuntonamme esitämme, että

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme
kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa.

●●

●●

konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti
tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun lisäraportin kanssa.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Componenta Oyj:n (y-tunnus 1635451-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää:
●●

●●

konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman
pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien
yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuutemme.
Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä
palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 6.

emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.
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Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus
Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin, joissa kuvataan konserniyhtiöiden yrityssaneerausmenettelyiden tilaa ja edistymistä sekä oletusta toiminnan jatkuvuudesta.
Componenta-konsernin hallitus ja johto ovat toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan analysoineet konsernin maksuvalmiustilannetta sekä saneerausmenettelyiden vaikututusta konsernin ja konserniyhtiöiden taloudelliseen asemaan sekä
kassavirtoihin. Hallitus ja johto arvioivat, että maksuvalmiustilanteeseen, konserniyhtiöiden tuloskehitykseen sekä saneerausohjelmien ja rahoitustransaktioiden onnistumiseen liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä. Hallitus ja johto
toteavat, että saneerausohjelmien alla olevien yhtiöiden kassavirtaennusteisiin
ja rahoitukseen liittyy merkittäviä arviota ja olettamia sekä epävarmuustekijöitä.
Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävät arviot ja olettamat sekä epävarmuudet on kuvattu konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.
Hallitus ja johto katsovat, että Componenta-konserni pystyy ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa realisoimaan varansa ja suorittamaan velkansa osana
tavanomaista liiketoimintaa yrityssaneerausmenettelyjen puitteissa. Näin ollen
hallitus ja johto katsovat, että konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös on
ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Käsityksemme
mukaan saneerausmenettelyjen onnistumiseen sekä kassavirtaennusteiden
toteutumiseen liittyy sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden kykyä jatkaa
toimintaansa.
Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN
TILINPÄÄTÖS

MUU
INFORMAATIO

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa
Yhteenveto
• Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: € 1 200 000
• Tarkastuksen laajuus: Tarkastuksen kohteena on ollut emoyhtiö sekä sen
tytäryhtiöitä Suomessa ja Ruotsissa.
Tilintarkastuksen kannalta keskeisinä seikkoina on huomioitu:
• Myynnin tuloutus oikealle kaudelle
• Omaisuuserien arvostus ottaen huomioon saneerausmenettelyt sekä
toiminnan uudelleen järjestely
• Saneerausmenettelyiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyn vaikutus
emoyhtiön tilinpäätökseen.

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden ja
arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti
olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia arvioita.
Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia
ja tulevien tapahtumien arviointia.

Olennaisuus
Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut soveltamamme
olennaisuus. Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä,
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä
voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia,
jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiivisten
tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden
ja yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä
arvioimaan virheellisyyksien vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena.
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Konsernitilinpäätökselle
määritetty olennaisuus

1 200 000 euroa (edellinen vuosi 1 200 000 euroa)

Olennaisuuden
määrittämisessä käytetty
vertailukohde

Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus on laskettu
prosenttiosuutena konsernin tilikauden 2018 liikevaihdosta.

Perustelut vertailukohteen
valinnalle

Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukohteeksi
liikevaihdon, koska käsityksemme mukaan se tarjoaa
tarkoituksenmukaisen vertailukohdan, jota tilinpäätöksen lukijat
yleisesti käyttävät arvioidessaan konsernin suoriutumista.

KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen
Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon
Componenta-konsernin rakenteen, toimialan sekä taloudelliseen raportointiin
liittyvät prosessit ja kontrollit. Tarkastuksen kohteena on ollut emoyhtiö sekä sen
tytäryhtiöitä Suomessa ja Ruotsissa.
Olemme määritelleet ennalta, minkä tyyppistä tilintarkastustyötä kohdistetaan konsernin kunkin osan taloudelliseen informaatioon. Silloin, kun konsernin osan tilintarkastaja on suorittanut työn, olemme ohjeistaneet konsernin
osan tilintarkastajaa tarkastusohjeilla, jotka ovat sisältäneet mm. riskiarviomme,
olennaisuuden, tilintarkastuksen lähestymistavan sekä keskitetysti suoritetut
tarkastustoimenpiteet.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen
harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan
tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen
kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme
siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
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EMOYHTIÖN
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Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto
sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä
johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus -osiossa kuvatun seikan lisäksi olemme todenneet seuraavassa kuvattujen seikkojen olevan tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista on viestittävä kertomuksessamme.
Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen
kannalta keskeinen seikka

Miten seikkaa on käsitelty
tilintarkastuksessa

Myynnin tuloutus oikealle kaudelle
Viitaten konsernitilinpäätöksen liitetietoon 1
Componentan liikevaihto muodostuu tuotemyynnistä ja palvelumyynnistä. Pääasialliset
myytävät tuotteet ovat koneistamattomia,
koneistettuja ja maalattuja rautavalukomponentteja. Asiakkaille myytävät tuotteet tuloutetaan tuotteiden luovutushetkellä, eli silloin
kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle.
Myynnin kohdistumista oikealle kaudelle on
käsitelty konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeisenä seikkana, koska
liikevaihto on olennainen erä tilinpäätöksessä.

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm.
seuraavia toimenpiteitä:
–myyntitoiminnon läpikäynti ja myynnin katkon avainkontrollien testaus
–merkittävien myyntisopimusten ja sopimusehtojen läpikäynti ja kirjanpitokäsittelyn
asianmukaisuuden tarkastus
– tuloutuksen oikea-aikaisuuden tarkastaminen vertaamalla otannalla yksittäisiä
myyntitapahtumia toimitusasiakirjoihin
sekä tarkastamalla tilinpäätöspäivän jälkeen
kirjattuja olennaisia hyvityslaskuja
–liikevaihdon sekä liikevaihtoon kirjattujen
kirjanpitovientien analysoiminen hyödyntäen
data-analyyseja
– myyntisaatavien testaaminen otannalla
hankkimalla vahvistuksia yhtiön asiakkailta
sekä vertaamalla tilikauden päättymisen
jälkeen saatuja maksuja saatavasaldoihin.
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Miten seikkaa on käsitelty
tilintarkastuksessa

Omaisuuserien arvostus ottaen huomioon
saneerausmenettelyt sekä toiminnan
uudelleen järjestely
Viitaten konsernitilinpäätöksen
laadintaperiaatteisiin sekä liitetietoon 13
Componenta-konsernin emoyhtiö Componenta Oyj sekä sen ruotsalainen tytäryhtiö
Componenta Främmestad AB sekä suomalainen tytäryhtiö Componenta Finland Oy ovat
saneerausmenettelyjen kohteena. Konsernin
toiminnan jatkuvuuteen liittyy Toiminnan
jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus
-osiossa kuvatun mukaisesti olennaisia epävarmuustekijöitä.
Componenta-konsernin hallitus ja johto ovat
käyttäneet merkittävää harkintaa arvioidessaan edellä mainittujen seikkojen vaikutusta
omaisuuserien arvostukseen. Tästä johtuen
saneerausmenettelyiden ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvien toimenpiteiden
vaikutukset omaisuuserien arvostukseen
ovat konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen
kannalta keskeinen seikka.

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT

Emoyhtiön tilinpäätöksen tilintarkastuksen
kannalta keskeinen seikka
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Miten seikkaa on käsitelty
tilintarkastuksessa

Saneerausmenettelyiden sekä toiminnan
uudelleen järjestelyn vaikutus emoyhtiön
tilinpäätökseen
Viitaten konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön
tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin
Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm.
seuraavia toimenpiteitä:
– päivitimme käsityksemme
saneerausohjelmien sisällöstä ja ohjelmien
etenemisestä
– keskustelimme yhtiön johdon kanssa ja
kävimme läpi yhtiön hallituksessa käsiteltyjä
toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyviä
asioita
– kävimme läpi yhtiön johdon laatimat ja
yhtiön hallituksessa käsitellyt arviot tiettyjen
omaisuuserien kerrytettävissä olevasta
rahamäärästä
– kävimme läpi yhtiön arviot liittyen
kiinteistöjen arvostuksiin.

Componenta Oyj:n ruotsalainen tytäryhtiö
Componenta Främmestad AB sekä suomalainen tytäryhtiö Componenta Finland Oy ovat
saneerausmenettelyjen kohteena.
Componenta Oyj:n taseessa olevat omaisuuserät koostuvat suurelta osin tytäryhtiöosakkeista sekä lainasaamisista tytäryhtiöiltä.
Tytäryhtiöosakkeiden ja lainasaamisten arvostukseen liittyy merkittävää johdon harkintaa.
Arvioita tehdessään johto on harkinnut mm.
emo- ja tytäryhtiöiden saneerausmenettelyiden vaikutuksia ja toiminnan jatkuvuuden
edellytyksiä.

Tarkastustoimenpiteemme sisälsivät mm.
seuraavia toimenpiteitä:
– päivitimme käsityksemme saneerausohjelmien sisällöstä ja ohjelmien etenemisestä
– kävimme läpi johdon laatimat ja yhtiön hallituksessa käsitellyt arviot saneerausmenettelyiden ja toiminnan uudelleen järjestelyn
lopputulemien eri vaihtoehdoista
– kävimme läpi yhtiön laatimat kassavirta-arviot, joihin tiettyjen omaisuuserien arvostukset perustuvat
– kävimme läpi yhtiön arviot liittyen kiinteistöjen arvostuksiin.

Edellä mainittujen seikkojen vaikutusten
huomioiminen Componenta Oyj:n tilinpäätöksessä edellyttää merkittävää johdon harkintaa
ja arvioita tulevaisuuden kehityksestä ja tästä
syystä asiaa on käsitelty emoyhtiön tilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeisenä
seikkana.
Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta emme ole tunnistaneet EUasetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen
virheellisyyden riskejä.
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan
emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä
kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
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Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme
ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
●●

●●

●●

●●

tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys
jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä
valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.
arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien
tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta,
ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomukses-
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samme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai
konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
●●

●●

arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan
lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa
oikean ja riittävän kuvan.
hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus
evidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta,
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista,
mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
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Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen
ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien
epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin
tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 28.2.2011
alkaen.

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikatsaukseen sisältyvän informaation,
mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa
niihin liittyvistä varotoimista.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
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Lausuntonamme esitämme, että
●●

●●

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellet
tavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 12.4.2019
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä
KHT
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Tietoja osakkeenomistajille
Varsinainen yhtiökokous

Osinko ja osingonjakopolitiikka

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 16.5.2019 klo 13.00 Helsingin Messu
keskuksen kokoushuoneessa 201, osoitteessa
Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Yhtiökokouskutsu on
julkaistu erillisenä pörssitiedotteena.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta
1.1. -31.12.2018.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
6.5.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 13.5.2019 klo 16 (hallinta
rekisteröidyt osakkeet klo 10) sähköpostitse 
ir.componenta@componenta.com, puhelimitse
numeroon 010 403 2202 klo 9 – 16 välisenä aikana
tai kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj /
Pia Juntunen, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa.
Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Taloudelliset tiedotteet 2019
Liiketoimintakatsaus tammi - maaliskuu 2019
torstaina 16.5.2019
Puolivuotiskatsaus tammi - kesäkuu 2019
perjantaina 2.8.2019
Liiketoimintakatsaus tammi - syyskuu 2019
perjantaina 15.11.2019
Componentan julkaisut ja tiedotteet ovat heti
julkaisuajankohdan jälkeen luettavissa Componentan
verkkosivuilta.
Componentan vuosikatsaus 2018 on tehty inter
aktiivisena pdf:nä ja se on nähtävillä Componentan
verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.
Aiemmin julkaistut vuosikertomukset, vastuuraportit
ja osavuosikatsaukset löytyvät myös yhtiön verkko
sivuilta. Paperille tulostetun julkaisun voi
tilata s ähköpostitse osoitteesta
ir.componenta@componenta.com.

Componentan verkkosivuilta voi tilata sähköpostiin
kaikki yrityksen tiedotteet.
Kaikki Componentan taloudelliset julkaisut ovat
suomeksi ja englanniksi.

Sijoittajasuhteet ja -yhteydet
Tavoitteemme on antaa kattavaa tietoa
Componentasta, sen toimintaympäristöstä
ja taloudellisesta asemasta sijoituspäätösten
tekemistä varten.
Ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten
julkaisemista noudatamme 30 päivän hiljaista
jaksoa, jolloin emme järjestä sijoittajatapaamisia tai
kommentoi tuloskehitystä.
Componenta palvelee sijoittajia ja osakkeen
omistajia sähköpostitse osoitteessa
ir.componenta@componenta.com.
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