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Liikevaihto kasvoi ja 
käyttökate parani selvästi

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä 
tammi–joulukuussa 2021 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2020, ellei toisin ole mainittu. Tämän tiedotteen luvut 
ovat tilintarkastamattomat.

Tammi–joulukuu 2021
	● Liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuoden tasolta ja 

oli 87,3 Me (70,0 Me).
	● Käyttökate parani selvästi ja oli 5,0 Me (3,7 Me).
	● Liiketulos oli 0,0 Me (-2,0 Me)
	● Liiketoiminnan rahavirta oli 2,8 Me (6,4 Me).

Loka–joulukuu 2021 
	● Liikevaihto kasvoi ja oli 25,3 Me (17,5 Me).
	● Käyttökate oli 1,4 Me (1,9 Me).
	● Liiketulos oli 0,8 Me (0,4 Me)
	● Liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 Me (-0,6 Me). 

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:
”Päättynyt tilikausi sujui meiltä haastavassa toi-
mintaympäristössä hyvin ja pääosin odotustemme 
mukaisesti. Kannattavuutemme parani selvästi ja 
operatiivinen kehitys jatkui läpi koko vuoden. Vertai-
lukauden viimeisen vuosineljänneksen käyttökatetta 
paransivat 0,6 Me:n suuruiset kertaerät. Liikevaih-
tomme jatkoi kasvuaan onnistuneen uusmyynnin, 
markkinaosuuksien kasvattamisen sekä markkinoi-
den yleisen elpymisen ansiosta.

Henkilöstömme joustavuus ja vahva sitoutumi-
nen tavoitteisiimme takasivat vankan pohjan myön-
teiselle kehityksellemme. Henkilöstön kyky sopeu-
tua ja sitoutua tiukkoihin rajoitustoimenpiteisiimme 
yhteisesti paransivat merkittävästi terveysturvalli-
suutta sekä hyvinvointia yksiköissämme ja varmisti-
vat myös hyvän toimitus- ja palvelukyvykkyyden läpi 
koko vuoden.

Kasvaneiden myyntivolyymien johdosta olemme 
lisänneet kapasiteettiamme ja muun muassa tuotan-
tohenkilöstöresurssejamme koko vuoden 2021 ajan. 
Työvoiman saatavuuteen on kuitenkin liittynyt erityi-
siä haasteita ja etenkin ulkomaisen työvoiman työlu-
paprosesseissa on ollut poikkeuksellisen pitkät käsit-
telyajat. Aktiivisen toimintamme johdosta olemme 
kuitenkin varmistaneet hyvän palvelukyvyn myös 
kasvavissa toimitusvolyymeissamme, mutta työvoi-
man saatavuudella on ollut toisella vuosipuoliskolla 
tuottavuutta väliaikaisesti heikentävä vaikutus.

Asiakkaidemme ennusteet ja odotukset alkaneelle 
vuodelle ovat pääsääntöisesti positiivisia ja tämän 
johdosta tilauskantamme katsauskauden päättyessä 
oli erittäin vahvalla tasolla. Tämä antaa meille erin-
omaisen alun vuodelle 2022.
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Koko vuoden markkinoita leimanneet materiaalien 
saatavuushaasteet ja ostohintojen nousukehitys jat-
kuivat yhä neljännelläkin vuosineljänneksellä. Onnis-
tuimme hallitsemaan omat hankintaketjumme, turvaa-
maan oman tuotantomme ja Componentasta johtuvia 
materiaalipuutteita emme asiakkaillemme ole aiheut-
taneet. 

Ostohintojen nousukehityksen lisäksi sähkömarkkinoi-
den historiallisen kova hintapiikki joulukuussa vaikutti 
viimeisen vuosineljänneksen kannattavuuteen jonkin 
verran heikentävästi. Pääraaka-aineidemme ja sähkö-
energian osalta kustannuskehitys on kuitenkin sidottu 
merkittäviltä osin asiakassopimuksiimme indeksein, 
jotka päivittyvät myyntihintoihimme viiveellä. 

Componenta Castings Oy:n saneerausohjelma saatiin 
päätökseen lokakuussa 2021. Näin ollen kaikki sanee-
rausohjelmat konsernissa ovat päättyneet ennenai-
kaisesti vuoden 2021 aikana. Tämä parantaa jatkossa 
selkeästi Componentan asemaa ja uskottavuutta niin 
asiakkaidemme, toimittajiemme kuin muidenkin sidos-
ryhmien näkökulmasta. 

Likviditeettimme säilyi läpi kuluneen vuoden hyvänä. 
Volyymien vahvan kasvun johdosta reagoimme tietty-
jen materiaalien saatavuushaasteisiin varmuusvaras-
totasoja harkiten nostamalla. Katsauskauden päätty-
misen jälkeenkin maksuvalmius on säilynyt edelleen 
hyvällä tasolla.

Jatkamme myös vuonna 2022 aktiivisesti toimenpi-
teitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja 
kannattavuuden edelleen parantamiseksi osana kas-
vustrategiaamme. Lisäksi tavoitteenamme on panos-
taa palvelukyvykkyyteen ja läheisiin asiakassuhtei-
siin, vastuullisuuteen, tarjoaman laajentamiseen sekä 
osaavaan henkilöstöön. Haluamme panostaa tiivii-
siin kumppanuussuhteisiin asiakkaidemme kanssa ja 
tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen 
laajan tarjoaman palveleva kokonais toimittaja.”

Osingonjakoehdotus 

Konsernin tilikauden tulos oli -0,4 Me (-0,9 Me). Emo-
yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 
15,7 Me (14,7 Me). Hallitus ehdottaa, että 31.12.2021 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perus-
teella ei jaeta osinkoa.

Componentan tulosohjeistus 2022 
Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaih-
don vuonna 2022 olevan 90–105 Me. Käyttökatteen
odotetaan paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2021 
jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 87,3 Me
ja käyttökate 5,0 Me. 

Mahdollinen raaka-aineiden heikko saatavuus, 
raaka- aineiden ja energian kallistuminen, yleinen 
talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myynti-
volyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäky-
miin. COVID-19-pandemian vuoksi tulevaan myynnin 
ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuus-
tekijoitä ja heikkoa näkyvyyttä. Componentan arvion 
mukaan konsernilla ei ole merkittäviä ja välittömiä 
Venäjään ja Ukrainaan liittyviä riskikeskittymiä asiak-
kaissa eikä tavarantoimittajissa. Componentalla ei ole 
omaa toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa. Venäjään ja 
Ukrainaan liittyvä geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa 
kehitys voi vaikuttaa heikentävästi rahoitusmarkki-
noihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja ener-
gian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä 
ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epä-
varmuutta tulevaisuuden ennusteisiin. 

Yhteenveto vuoden 2021 keskeisistä  
tapahtumista

Liikevaihto ja kannattavuus paranivat selvästi toimi-
tusvolyymien kasvun ja omien suunnitellusti tehtyjen 
kehittämistoimenpiteiden ansiosta, vaikka kannat-
tavuutta rasitti jonkin verran raaka-aineiden ja ener-
gian nouseva hintakehitys.

Componenta Oyj:n saneerausohjelma päättyi 
27.4.2021 yhtiön saneerausohjelman valvojan hyväk-
syttyä yhtiön 31.3.2021 tekemät saneerausvelkojen 
maksut sekä valvojan annettua velkojille saneeraus-
ohjelmaa koskevan loppuselonteon. Yhtiön hallitus 
oli 25.2.2021 tehnyt päätöksen saneerausohjelman 
ennenaikaisesta päättämisestä ja saneerausohjel-
man mukaisten velkojen, yhteismäärältään noin 5,9 
miljoonaa euroa, suorittamisesta. 

Componenta Castings Oy:n saneerausohjelma päät-
tyi 22.10.2021 yhtiön saneerausohjelman valvojan 
hyväksyttyä yhtiön 15.10.2021 tekemät saneeraus-
velkojen maksut sekä valvojan annettua velko-
jille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. 
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Componenta Oyj:n hallitus päätti 13.10.2021, että 
konsernin ulkoisille saneerausvelkojille suoritetaan 
määrältään noin 3,4 miljoonaa euroa ja konsernin 
sisäisille velkojille noin 2,2 miljoonaa euroa. Konsernin 
sisäiset saneerausvelat suoritettiin kokonaisuudes-
saan konvertoimalla saneerausvelka uudeksi velka-
kirjalainaksi.

Componenta Oyj allekirjoitti 21.6.2021 sopimuk-
sen New Yorkista, Yhdysvalloista, olevan Global 
 Corporate Finance LLC:n (”GCF”) kanssa enintään 
8 miljoonan dollarin määräisestä osakemerkintälimii-
tistä, joka on voimassa kolme vuotta.

Tilauskanta

Componentan jatkuvien toimintojen tilauskanta vuo-
den 2021 lopussa oli 14,0 Me (9,5 Me). Tilauskanta 
käsittää asiakkaille vahvistetut kahden seuraavan 
kuukauden tilaukset. Tilauskannan kasvuun vaikutti-
vat ennen kaikkea onnistunut myyntityö sekä talou-
den ja kysynnän elpyminen.

Liikevaihto
Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 24,6 % vertai-
lukaudesta ja oli 87,3 Me (70,0 Me). Componentan lii-
kevaihto jakautui asiakastoimialoittain seuraavasti: 
koneenrakennus 45 % (43 %), maatalouskoneet 28 % 
(26 %), metsäkoneet 8 % (7 %), energiateollisuus 8 % 
(10 %), puolustusvälineteollisuus 4 % (7 %) ja muut 
teollisuudenalat yhteensä 7 % (7 %).

Tulos
Konsernin jatkuvien toimintojen käyttökate parani 
edellisvuodesta ja oli 5,0 Me (3,7 Me). Kannattavuus 
parani myyntivolyymien kasvun sekä omien suunni-
tellusti tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ansiosta. 
Kannattavuutta paransi kertaluonteisesti myös enti-
sen tytäryhtiön, Componenta BV:n, konkurssipe-
sältä saatu 0,1 Me suoritus jo aiemmin alaskirjatuille 
saamisille, joita Componentalla oli konkurssipe-
sästä. Kuluvan vuoden kannattavuutta rasitti jonkin 
verran raaka-aineiden ja erityisesti vuoden viimei-
sellä neljänneksellä energian nouseva hintakehitys. 

Avainluvut
2021   2020 Muutos, %

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Te 87 254 70 040 24,6
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Te 4 959 3 750 32,2
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Te 13 -2 034 100,6
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % 0,0 -2,9 100,5
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Te -405 -3 489 88,4
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot, Te -405 -3 175 87,3
Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot, Te -405 -949 57,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,04 -0,20 78,3
Laimennettu osakekohtainen tulos, e -0,04 -0,20 79,0
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Te 2 837 6 355 -55,4
Korollinen nettovelka, Te 6 714 -2 584 359,8
Nettovelkaantumisaste, % 28,6 -10,8 364,3
Oman pääoman tuotto, % -1,7 -5,8 70,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 0,7 386,3
Omavaraisuusaste, % 42,3 37,3 13,3
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden,  
jatkuvat toiminnot, Te 1 249 5 134 -75,7
Konsernin saneerausvelat, Te 0 10 694 -100,0
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 612 574 6,6
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 592 589 0,5
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Te 13 954 9 536 46,3
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Valtaosa pääraaka-aineiden ja sähköenergian osto-
hintojen korotuksista siirtyy viiveellä myyntihintoi-
hin asiakassopimuksiin sisältyvien indeksiehtojen 
mukaisesti. Lisäksi toisella vuosipuoliskolla kan-
nattavuutta rasitti jonkin verran työvoiman saata-
vuuteen liittyvät haasteet erityisesti Karkkilan vali-
moliiketoiminnassa, jotka muun muassa pidensivät 
tuotannon läpimenoaikoja osassa valmistustoimin-
toja. Kokonaisuutena sekä koko päättyneellä tilikau-
della että myös sen viimeisellä neljänneksellä kon-
sernin operatiivinen toiminta kehittyi suotuisasti, 
sillä vertailuvuoden kannattavuutta paransivat ker-
taluonteiset erät 0,9 Me. Niistä 0,3 Me oli tulos-
vaikutteinen osuus Business Finlandilta saadusta 
kehitystuesta sekä Valtiokonttorilta saadusta kus-
tannustuesta ja loput 0,6 Me liittyivät tarpeettoman 
käyttöomaisuuden myyntiin sekä vaihto-omai-
suutta koskevien laadintaperiaatteiden täsmen-
nyksiin Componenta Manufacturing Oy:ssä vertai-
luvuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos parani 
edellisvuodesta ja oli 0,0 Me (-2,0 Me). Vuonna 2021 
konsernin aineellisten hyödykkeiden rakennuksiin 
ja rakennelmiin tehtiin IAS 16 -standardin mukainen 
uudelleenarvostus, jonka myötä konsernissa rea-
lisoitui 0,7 Me suuruinen nettotuotto. Tuotto kir-
jattiin 0,8 Me suuruisena poistot ja arvonalentumi-
set erään sekä kuluna 0,2 Me suuruisena tuloverot 
erään. Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoi-
tuserät olivat -0,4 Me (-1,5 Me). Konsernin jatku-
vien toimintojen nettorahoituseriin sisältyy 0,9 Me 
suuruinen rahoitustuotto, joka realisoitui, kun kirjan-
pidon mukaiset emoyhtiön 6,6 Me:n saneerausvelat 
maksettiin pois 5,9 Me:lla ja Componenta Castings 
Oy:n 3,6 Me:n saneerausvelat maksettiin pois 3,4 
Me:llä. Konsernin jatkuvien toimintojen tulos rahoi-
tuserien jälkeen oli -0,4 Me (-3,5 Me). Jatkuvien 
toimintojen tilikauden verot olivat 0,0 Me (0,3 Me). 
Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli 
-0,4 Me (-3,2 Me).

Konsernilla ei ollut tilikaudella tulosvaikutteisia lope-
tettujen toimintojen tapahtumia. Konsernin tilikau-
den tulos oli -0,4 Me (-0,9 Me). Tilikauden osake-
kohtainen laimentamaton tulos oli -0,04 e (-0,20 e). 
Tili kauden osakekohtainen tulos laimennusvaikutuk-
sella oli -0,04 e (-0,20 e).

Tase, rahoitus ja rahavirta 
Tilikauden lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli 
35,4 Me (38,0 Me) ja sijoitetun pääoman tuotto 
oli 3,2 % (0,7 %). Oman pääoman tuotto oli -1,7 % 
(-5,8 %). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikau-
den lopussa 42,3 % (37,3 %). Omavaraisuusasteen 
vahvistuminen johtui pääasiassa Componenta Oyj:n 
ja Componenta Castings Oy:n saneerausvelkojen 
ennenaikaisesta maksusta vuonna 2021. Konsernin 
oma pääoma oli 23,5 Me (23,9 Me). Nettovelkaan-
tumisaste oli tilikauden lopussa 28,6 % (-10,8 %). 
Vertailukauden nettovelkaantumisaste oli poikke-
uksellisen matala johtuen vuoden 2020 lopussa 
järjestetyssä osakeannissa kerätyistä likvideistä 
varoista, minkä lisäksi nettovelkaantumisasteen las-
kentaan sisällytettiin saneerausveloista vain korolli-
set velat.

Componenta-konsernin velat 31.12.2021 olivat 
yhteensä 32,0 Me (40,1 Me). Merkittävä muutos ver-
tailukauteen oli seurausta saneerausvelkojen ennen-
aikaisesta maksamisesta. Pitkäaikaisia velkoja oli 
10,5 Me (21,7 Me) ja lyhytaikaisia oli 21,5 Me (18,5 Me). 
Konsernin velkoihin sisältyi 2,7 Me (3,9 Me) ulkoisia 
rahoituslaitoslainoja. Muut konsernin velkaerät muo-
dostuivat pääosin käyttöpääomaeristä ja vuokraso-
pimusveloista. Pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin 
sisältyi myös 2,1 Me (3,5 Me) verottajan myöntämiä 
COVID-19-pandemiaan liittyviä maksuhelpotuksia, 
joihin sisältyy myös verottajan päättyneellä tilikau-
della Componenta Manufacturing Oy:lle myöntämät 
uudet maksuhelpotukset pandemian johdosta mää-
rältään yhteensä 1,2 Me. Maksuhelpotukset on mak-
settava erillisten maksuaikataulujen mukaisesti vii-
meistään 22.8.2023 mennessä. Maksuhelpotuksista 
maksetaan 2,5 % vuotuista korkoa. 

Componenta toteutti marras–joulukuussa 2020 
merkintäetuoikeusannin, jolla kerättiin noin 9,5 Me 
bruttovarat. Yhtiön hallitus päätti 25.2.2021 suorit-
taa emoyhtiön saneerausohjelman saneerausvel-
kojille yhteismäärältään noin 5,9 miljoonan euron 
suoritukset ja päättää saneerausohjelma ennenaikai-
sesti. Saneerausohjelman ennenaikainen päättämi-
nen rahoitettiin edellä mainitusta merkintäetuoikeus-
annista saaduilla rahavaroilla. Componenta Oyj:n 
saneerausohjelma päättyi 27.4.2021 emoyhtiön 
saneerausohjelman valvojan hyväksyttyä yhtiön 
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31.3.2021 tekemät saneerausvelkojen maksut sekä 
valvojan annettua velkojille saneerausohjelmaa kos-
kevan loppuselontekonsa.

Componenta Oyj allekirjoitti 21.6.2021 sopimuksen 
New Yorkista, Yhdysvalloista, olevan GCF:n kanssa 
enintään 8 miljoonan dollarin määräisestä osake-
merkintälimiitistä, joka on voimassa kolme vuotta. 
Osakemerkintälimiitti toteutetaan GCF:n kanssa 
osakkeiden ostosopimuksena, jossa GCF:n kokonais-
sitoumus on 8 miljoonaa dollaria ja joka mahdollistaa 
Componentan oman pääoman kasvattamisen sen 
yksinomaisesta pyynnöstä. Yhtiö voi tarjota uusia 
osakkeita GCF:lle osakkeenomistajien merkintä-
oikeuksista poiketen useissa, enintään 1 miljoonan 
dollarin erissä. Kunkin erän osakekohtainen merkin-
tähinta vastaa 94 % yhtiön osakkeen vaihtomäärällä 
painotetusta keskikurssista viiden peräkkäisen kau-
pankäyntipäivän jälkeen siitä päivästä, jolloin yhtiö 
esittää nostopyynnön kyseiselle erälle. 

Tilikauden lopussa konsernin rahat ja pankkisaami-
set olivat yhteensä 5,2 Me (16,8 Me). Vertailukau-
den lopun likviditeettiä parantaa kyseisen vuoden 
lopussa järjestetyllä merkintäoikeusannilla kerätyt 
varat 9,5 Me, joilla on kuluneella tilikaudella maksettu 
saneerausvelkoja. Myös tilikauden 2021 päättymisen 
jälkeen konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvänä. 
Konsernilla oli tilikauden lopussa käyttämättömiä ja 
sitovia luottositoumuksia 4,0 Me. Kyseiset luotto-
limiitit on tilikauden aikana uudistettu ja ne ovat voi-
massa marraskuuhun 2022 saakka.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tili-
kaudella oli 2,8 Me (6,4 Me). Rahavirran heikentymi-
nen johtui käyttöpääoman muutoksista, kuten rahan 
sitoutumisesta varastoon ja saataviin sekä verot-
tajan pandemiaan liittyvien maksuaikahelpotuksien 
mukaisten verovelkojen maksuista nettona tilikau-
della 1,2 Me. Vertailukaudella jatkuvien toiminto-
jen liiketoiminnan rahavirtaa vastaavasti paransi-
vat eläkeyhtiöiden ja verottajan pandemiaan liittyvät 
maksuaikahelpotukset 3,4 Me sekä Valtionkont-
torin ja Business Finlandin tuet 0,3 Me. Tilikauden 
lopussa jatkuvien toimintojen käyttöpääoma (sis. 
vaihto- omaisuus ja myyntisaamiset vähennettynä 
ostoveloilla) oli 7,3 Me (5,2 Me). Vaihto-omaisuu-
teen on sitoutunut enemmän pääomaa ja myyntisaa-
misten kiertoaika on pysynyt samalla tasolla, mutta 

ostovelkojen kiertoaika on pidentynyt parantunei-
den maksuehtojen ansiosta.

Investoinnit

Jatkuvien toimintojen investointien määrä oli 1,2 Me 
(3,4 Me). Jatkuvien toimintojen investoinnit sisäl-
täen taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten 
osuuden olivat 1,2 Me (5,1 Me). Investointien pie-
nentymiseen edellisvuoteen nähden vaikutti kah-
den suuren investoinnin ajallinen kohdistuminen. 
Kyseisten investointien realisoituminen kohdistuu 
tulevalle tilikaudelle. Konsernin investointien netto-
rahavirta oli -1,2 Me (-3,4 Me), joka sisältää konser-
nin investointien rahavirran aineellisiin ja aineetto-
miin hyödykkeisiin. Vertailukauden suurin investointi 
liittyy Härmän yksikössä tehtyyn laiteinvestoin-
tiin. Tällä investoinnilla Componenta varmisti tiet-
tyjen asiakkuuksien pidemmän aikavälin toimi-
tuksensa, laajensi Härmän yksikön tarjoamaa ja 
paransi yleistä kilpailukykyä raskaammassa koneis-
tuksessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Componentan jatkuvien toimintojen tutkimus- ja 
kehitysmenot tilikaudella olivat 0,0 Me (0,0 Me). 
 Tutkimus- ja kehittämismenoja ei ollut, koska 
 Componenta harjoittaa sopimusvalmistusliiketoi-
mintaa, eikä sillä ole omia tuotteita.

Jatkuvat toiminnot

Tilikauden jatkuvia toimintoja olivat valimot Porissa 
ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat Jyväsky-
lässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja Sasta-
malassa. Lisäksi jatkuviin toimintoihin kuuluu mer-
kitykseltään vähäisiä kiinteistöyhtiöitä Suomessa.

Lopetetut toiminnot

Componentalla ei ollut lopetettuja toimintoja tilikau-
della. Vertailukauden lopetetut toiminnot sisältä-
vät Componenta Främmestad AB:n, jossa konserni 
menetti määräysvallan yhtiön hakeutuessa kon-
kurssiin 25.9.2019. Componenta Främmestad AB:n 
konkurssipesä maksoi 16.11.2020 Componentalle 
ennakkojako-osuutena 1,9 Me suorituksen saami-
sille, joita Componentalla oli konkurssipesästä.
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COVID-19-pandemian vaikutukset
Työntekijöiden terveysturvallisuus on ollut Com-
ponentalle erittäin tärkeää COVID-19-pandemian 
aikana. Componentan ennakoivat toimet henkilös-
tön terveyden varmistamiseksi ovat minimoineet 
pandemian vaikutukset, ja konserni on onnistu-
nut palvelemaan asiakkaita, suorittamaan toimituk-
set sekä pitämään kaikki toiminnot käynnissä ilman 
merkittäviä ongelmia. Componenta seuraa tiiviisti 
viranomaisohjeistuksia, markkinoiden kehitystä, 
asiakkaidensa toimintaedellytyksiä sekä liiketoimin-
nan tilannetta ja sopeuttaa omaa toimintaansa tar-
vittaessa sen mukaisesti. Componentalla jatketaan 
aktiivisesti tarvittavia toimenpiteitä terveyden ja 
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja pandemian leviämi-
sen estämiseksi.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä 
normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liit-
tyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödyke-
riskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan 
liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuo-
tanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopi-
mus- ja tuote vastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturva-
riskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen 
ja  likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja 
luotto riskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiet-
tyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja 
harkkoraudan, rakenneteräksen, alumiinin ja ener-
gian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Varsinkin 
loka-joulukuun aikana energian hintakehitys oli voi-
makkaassa nousussa ja sähkön markkinahinta oli 
ennätyksellisen korkealla. COVID-19 pandemian sekä 
tämän hetkisen talouden ripeän elpymisen johdosta 
raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen liittyvät 
epävarmuudet ovat lisääntyneet jonkin verran Com-
ponentan omassa operatiivisessa toiminnassa. Sen 
lisäksi asiakkaidemme tiettyjen komponenttien maa-
ilmanlaajuiset saatavuushaasteet, etenkin puolijoh-
teiden ja muiden elektroniikkakomponenttien osalta, 
voivat johtaa loppuasiakkaidemme tehtaiden tuotan-
tohäiriöihin ja näin vaikuttaa Componentan myynti-
volyymeihin lyhyellä aikavälillä. 

Raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmis-
tamiseksi Componenta ylläpitää aktiivista vuorovai-
kutusta toimittajiinsa, päivittää jatkuvasti omaa tar-
vettaan pidemmän aikavälin kysyntää vastaavaksi, 
seuraa toimittajiensa tilannetta sekä markkinassa 
tapahtuvia muutoksia tiviisti ja reagoi näihin muutok-
siin tarvittaessa.
 
Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan 
pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella 
tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen 
yleisindeksin muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden 
hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioi-
tua enemmän. Kaupallisten riskien osalta tulevaisuu-
den volyymejä voivat heikentää mahdolliset asiakkaan 
tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componentan arvion mukaan konsernilla ei ole mer-
kittäviä ja välittömiä Venäjään ja Ukrainaan liittyviä 
riskikeskittymiä asiakkaissa eikä tavarantoimitta-
jissa. Componentalla ei ole omaa toimintaa Venäjällä 
eikä Ukrainassa. Venäjään ja Ukrainaan liittyvä geo-
poliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikut-
taa heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyy-
meihin, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen ja 
niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman 
saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden 
ennusteisiin.

Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttä-
vät uusimista seuraavan kerran marraskuussa 2022. 
Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaa-
misten factoring-järjestelyillä. Factoring-järjestelyiden 
tai luottolimiittien irtisanominen tai niiden uusimatta 
jättäminen voisivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä 
Componentan likividiteettiin ja toiminnan jatkuvuu-
teen. Epävarmuustekijät ovat kuitenkin mitigoita-
vissa, eikä toiminnan tulevaan rahoitukseen liity johdon 
arvion mukaan merkittäviä epävarmuustekijöitä. Asiaa 
on käsitelty tarkemmalla tasolla kohdassa johdon har-
kintaa edellyttävät laatimisperiaatteet. 

Konsernin likviditeetti oli katsauskauden lopussa 
hyvällä tasolla. Sen lisäksi Componenta Oyj:llä on käy-
tettävissä 8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräi-
nen osakemerkintälimiitti yhdysvaltalaiselta sijoitta-
jalta GCF:ltä.
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Saneerausohjelmat 
Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiö Componenta 
Castings Oy:n yrityssaneerausohjelmat vahvistettiin 
elokuussa 2017, jonka jälkeen yhtiöt toteuttivat niitä 
saneerausohjelman mukaisesti.

Componenta toteutti marras‒joulukuussa 2020 
merkintäetuoikeusannin, jolla kerättiin noin 9,5 Me 
bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena oli aloittaa neuvot-
telut yhtiön saneerausvelkojien kanssa Componenta 
Oyj:n saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksami-
sesta. Lisäksi osakeannin tarkoituksena oli vahvistaa 
yhtiön taloudellista asemaa.

Componenta Oyj:n hallitus päätti 25.2.2021 suorit-
taa emoyhtiön saneerausohjelman saneerausvel-
kojille yhteismäärältään noin 5,9 miljoonan euron 
suoritukset ja päättää saneerausohjelma ennenai-
kaisesti. Saneerausohjelman ennenaikainen päättä-
minen rahoitettiin edellä mainitusta merkintäetuoi-
keusannista saaduilla rahavaroilla. Componenta Oyj 
teki 31.3.2021 velkojilleen edellä mainitut noin 5,9 mil-
joonan euron suoritukset, joiden määrä täsmen-
tyi vähäisissä määrin maaliskuun 2021 aikana. Tässä 
yhteydessä konsernissa realisoitui 0,7 miljoonan 
euron nettotuotto, kun kirjanpidon mukaiset Compo-
nenta Oyj:n 6,6 miljoonan euron ulkoiset saneeraus-
velat maksettiin pois 5,9 miljoonalla eurolla. Tuotto 
kirjattiin konsernin tuloslaskelmassa jatkuvien toi-
mintojen rahoituseriin. Yhtiö sopi edelliseen sisälty-
neiden määrältään vielä vahvistumattomien noin 0,1 
miljoonan euron suuruisten ehdollisiin ja enimmäis-
määräisiin takausvastuisiin perustuvien saneeraus-
velkojen velkojien kanssa kyseisten vastuiden kon-
vertoinnista uusiksi enimmäismääräisiksi veloiksi. 
Konvertoinnin johdosta yhtiö on täyttänyt sanee-
rausohjelman mukaisen suoritusvelvollisuutensa 
näille velkojille. Componenta Oyj:n saneerausohjelma 
päättyi 27.4.2021 emoyhtiön saneerausohjelman val-
vojan hyväksyttyä yhtiön 31.3.2021 tekemät sanee-
rausvelkojen maksut sekä valvojan annettua velkojille 
saneerausohjelmaa koskevan loppuselontekonsa.

Componenta Oyj:n hallitus päätti 13.10.2021 suorit-
taa Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta 
Finland Oy) saneerausohjelman saneerausvelko-
jille yhteismäärältään noin 5,6 miljoonan euron suori-
tukset ja päättää saneerausohjelma ennenaikaisesti. 
Componenta Castings Oy suoritti 15.10.2021 velkojil-
leen edellä mainitut 5,6 miljoonan euron suoritukset, 

joista 3,4 miljoonaa euroa kohdistui konsernin ulkoisille 
saneerausvelkojille ja 2,2 miljoonaa euroa konsernin 
sisäisille velkojille. Konsernin sisäinen saneerausvelka 
emoyhtiölle suoritettiin kokonaisuudessaan konvertoi-
malla saneerausvelka uudeksi velkakirjalainaksi. Tässä 
yhteydessä konsernissa realisoitui noin 0,2 Me suu-
ruinen nettotuotto, kun kirjanpidon mukaiset 3,6 Me:n 
konsernin ulkoiset saneerausvelat maksettiin pois 3,4 
Me:lla. Tuotto kirjattiin konsernin tuloslaskelmassa jat-
kuvien toimintojen rahoituseriin. Componenta Castings 
Oy:n saneerausohjelma päättyi 22.10.2021, kun yhtiön 
saneerausohjelman valvoja hyväksyi yhtiön 15.10.2021 
suorittamat saneerausvelkojen maksut sekä valvojan 
annettua saneerausohjelmaa koskevan loppuselonte-
konsa.

Kaikki Componenta-konsernin saneerausohjelmat 
päättyivät vuoden 2021 aikana. 

Liputusilmoitukset

Vuonna 2021 Componenta ei vastaannottanut 
yhtään liputusilmoitusta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
9.4.2021 Vantaalla. COVID-19-pandemian leviämisen 
rajoittamiseksi kokoukseen ei voinut osallistua paikan 
päällä. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli 
mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osak-
keenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennak-
koon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyk-
siä ennakkoon.

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle teh-
tyjä ehdotuksia ja hyväksyi palkitsemisraportin. 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle 
ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukai-
sesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vah-
vistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoi-
mikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 
euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi 
mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille 
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maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen 
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustus-
säännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastus-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, 
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeä-
mänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT 
Samuli Perälä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan 
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osake-
anneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osa-
keanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita anta-
malla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
luovuttamalla. Valtuutuksen nojalla annettavien tai 
luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enin-
tään 940 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 pro-
senttia yhtiön kaikista osakkeista. Uudet osak-
keet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai mak-
sutta. Hallitus päättää kaikista osakeanteihin liittyvistä 
ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää 
osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomista-
jien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyh-
tiölaissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää 
valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, 
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laa-
jentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liit-
tyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien 
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai 
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 
asti. Valtuutus ei kumoa aiempia voimassa olevia ja 
käyttämättömiä osakeantivaltuuksia.

Hallitus ja johto

Componentan 9.4.2021 järjestetty varsinainen yhtiö-
kokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimi-
kunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten 
lukumääräksi neljä (4). Yhtiökokous valitsi hallituk-
seen nykyiset jäsenet Harri Suutarin, Anne Leske-
län ja Petteri Walldénin sekä uutena jäsenenä Tomas 
Hedenborgin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään 
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjoh-
tajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne 
Leskelän.

OTM Hanna Seppänen nimitettiin Componenta Oyj:n 
uudeksi lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. 
Hän aloitti tehtävässään 1.11.2021. Konsernin johto-
ryhmän muodostivat 31.12.2021 toimitusjohtaja Sami 
Sivuranta, talousjohtaja Marko Karppinen, operatii-
vinen johtaja Pasi Mäkinen ja lakiasiainjohtaja Hanna 
Seppänen.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 

Componenta Oyj:n hallitus päätti 12.11.2018 ottaa 
käyttöön kaksi konsernin avainhenkilöiden osake-
pohjaista kannustinjärjestelmää, optio-ohjelman ja 
sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän. Järjestelmillä 
kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työn-
tekoon yhtiössä omistaja-arvon kasvattamiseksi. 
Järjestelmillä pyritään myös sitouttamaan avain-
henkilöt yhtiöön. Sitouttavan osakepalkkiojärjes-
telmän palkkio perustuu avainhenkilön voimassa 
olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatku-
miseen sitouttamisjaksolla.

Componenta Oyj:n hallitus päätti 21.6.2021  yhtiölle 
palautuneiden optio-oikeuksien 2018A ja 2018B 
muuntamisesta optio-oikeuksiksi 2018C. Com-
ponenta tiedotti optio-oikeuksien 2018 antami-
sesta 12.11.2018. Hallitus on muuntanut 6 625 optio- 
oikeutta 2018A ja 20 932 optio-oikeutta 2018B 
optio-oikeuksiksi 2018C. Optio-oikeuksia 2018A on 
nyt yhteensä 33 650 kappaletta,  optio-oikeuksia 
2018B yhteensä 36 298 kappaletta ja optio- 
oikeuksia 2018C yhteensä 76 462 kappaletta. Hallitus 
on päättänyt jakaa optio-oikeudet 2018C konsernin 
avainhenkilöille. 

Yhden optio-oikeuden 2018C teoreettinen mark-
kina-arvo on noin 2,788 euroa ja yhteensä optio- 
oikeuksien 2018C teoreettinen markkina-arvo 
on noin 213 188 euroa. Kukin optio-oikeus 2018C 
oikeuttaa merkitsemään kaksi yhtiön uutta tai 
yhtiön  hallussa olevaa osaketta. Optio- oikeuden 
2018C teoreettinen markkina-arvo on laskettu 
optio- oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä 
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Black- Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen 
kurssi 3,50 euroa, osakkeen merkintähinta optio- 
oikeudella 3,025 euroa, riskitön korko 0 %, optio- 
oikeuksien voimassaoloaika noin 4,4 vuotta ja volati-
liteetti 43,08 %.

Optio-oikeuden 2018A merkintähinta on 5,25 euroa, 
optio-oikeuden 2018B merkintähinta on 3,85 euroa ja 
optio-oikeuden 2018C merkintähinta on 3,03 euroa.
Optio-ohjelma 2018A:n merkintäoikeus alkoi joulu-
kuussa 2021. Tilinpäätöshetkellä merkintäoikeuksia ei 
oltu käytetty.

Componenta Oyj:n hallitus päätti 10.12.2021 suunna-
tusta maksuttomasta osakeannista Componenta- 
konsernin sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018 
palkkioiden maksamista varten. Järjestelmän sitout-
ta mis jakso päättyi marraskuussa 2021. Osakean-
nissa annettiin vastikkeetta 25 369 Componenta 
Oyj:n uutta osaketta. Osakkeet rekisteröitiin kaup-
parekisteriin 29.12.2021 ja ne annettiin vastikkeetta 
sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään kuulu-
ville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. 
Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 25 369 osak-
keella 9 517 813 osakkeeseen. 

Päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista 
perustui varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2021 halli-
tukselle antamaan valtuutukseen.

Osakepääoma ja osakkeet

Componenta Oyj:n osake noteerataan Nasdaq 
 Helsingissä. Osakkeen katsauskauden keskikurssi 
oli 3,51 euroa (2,63 euroa), alin kurssi 2,95 euroa 
(1,81 euroa) ja ylin kurssi 4,60 euroa (4,32 euroa). 
Osakkeen kurssi vuoden lopussa oli 3,34 euroa 

(3,16 euroa). Osakekannan markkina-arvo oli vuoden 
lopussa 31,8 Me (30,0 Me) ja osakkeen suhteellinen 
vaihto tilikaudella 61,8 % (96,1 %) osakekannasta. 

Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskau-
den päättyessä 1,0 Me (1,0 Me). Yhtiön osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä katsauskauden lopussa oli 
9 517 813 (9 492 444). Osakkeenomistajien määrä 
katsauskauden päättyessä oli 7 700 (8 704).

Varsinainen yhtiökokous

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pide-
tään 8.4.2022 klo 9.00 Vantaalla. Yhtiökokouskutsu 
 julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

Componenta julkaisee taloudelliset raporttinsa 
 vuoden 2022 aikana seuraavasti:
	● Tammi–maaliskuun 2022 liiketoimintakatsaus, 

perjantaina 6.5.2022
	● Tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus, 

 perjantaina 22.7.2022
	● Tammi–syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus, 

 perjantaina 4.11.2022.

Vuoden 2021 vuosikatsaus sisältäen tilinpäätöksen ja 
hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan viimeis-
tään viikolla 11. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkaisee tiettyjä yleisesti käytössä ole-
via, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tun-
nuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat löy-
tyvät tämän tiedotteen lopusta.

Helsinki 4. maaliskuuta 2022 

COMPONENTA OYJ 

Hallitus

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus 
ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja 
asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com
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Tilinpäätöstiedotteen taulukot

Laadintaperiaatteet

Componenta Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021 on laadittu 
IAS 34, Osavuosikatsaukset-säännösten mukaisesti 
ja sitä tulee lukea yhdessä Componentan 12. maa-
liskuuta 2021 julkaistun tilinpäätöksen 2020 kanssa. 
Componenta on noudattanut tilinpäätöstiedotteen 
laadinnassa samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpää-
töksessä 2020. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastama-
ton.

Sovelletut uudet standardit 
Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuonna 2020.

Segmentti-informaatio

Componenta tarjoaa asiakkailleen koko toimitus-
ketjun kattavat palvelut; menetelmäsuunnitte-
lun, valamisen, koneistuksen, levyleikekomponen-
tit, putkituotteet, takeet, pintakäsittelyt ja logistiset 
palvelut, joiden avulla luodaan asiakkaille lisäarvoa 
tuovia kokonaisratkaisuja. Componentan pääasial-
liset myytävät tuotteet ovat valettuja ja koneistet-
tuja metallikomponentteja sekä takeita, putkituot-
teita ja levyleikkeitä. Alihankintaverkosto laajentaa 
yhtiön tarjoamaa entisestään. Componentan valmis-
tamia korkealaatuisia metallikomponentteja käyte-
tään muun muassa koneenrakennuksessa, maata-
lous- ja metsäkoneissa sekä energiateollisuudessa. 
Componentan asiakkaat ovat globaaleja kone- ja lai-
tevalmistajia, joiden kanssa on pitkäaikaiset asiakas-
suhteet. Konsernin näkökulmasta merkityksettömiä 
myyntituottoja saadaan toimisto- ja teollisuuskiin-
teistöjen vuokrauksesta. 
 
Componentan ylin päätöksentekijä on yhtiön toimi-
tusjohtaja. Konsernin johtoryhmä ja muu johto avus-
taa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään.
 
Componentan liiketoiminta- ja organisaatiomallin 
sekä toiminnan luonteen vuoksi Componentan liike-
toiminta esitetään yhtenä kokonaisuutena.

Johdon harkintaa edellyttävät 
laatimisperiaatteet 
Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainväli-
sen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto 
tekee tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia. 
Seuraavassa mainitaan ne arviot ja oletukset, joihin 
liittyy merkittävä riski varojen ja velkojen kirjanpito-
arvojen olennaisista muutoksista seuraavan tilikau-
den aikana. 
 
Componentan tilinpäätöstä laadittaessa, johto on 
käyttänyt merkittävää harkintaa arvioidessaan toi-
minnan jatkuvuutta. Toiminnan jatkuvuuteen liittyy 
epävarmuustekijöitä ja riskejä, mutta ne ovat johdon 
harkinnan mukaan mitigoitavissa, eikä näin ollen toi-
minnan jatkuvuuteen sisälly kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien mukaista merkittävää epävarmuutta. 
Edellä mainittuihin epävarmuustekijöihin ja riskeihin 
lukeutuvat saneerausmenettelyn äskettäisen päät-
tymisen yhä mahdollinen vaikutus käyttöpääoman ja 
lainojen uudelleenrahoittamiseen. Tilinpäätös tilikau-
delta 2021 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuu-
teen. Componentan johto on toiminnan jatkuvuuden 
periaatetta arvioidessaan huomioinut seuraavana 
kuvattuja seikkoja.

Tilikaudella 2021 on tapahtunut saneerausvelkojen 
ennenaikainen takaisinmaksu ja kaikki saneerausoh-
jelmat ovat päättyneet. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 
konsernilla ei ole ulkoista saneerausvelkaa. Compo-
nenta on vahvistanut tilikaudella 2020 myynnin toi-
mintamalliaan ja vahvistanut myynnin resurssoin-
tiaan. Edellä mainittujen seurauksena vuosien 2020 
ja 2021 aikana on saatu solmittua uusia kauppoja, 
mikä on heijastunut liikevaihdon kasvuna. Korona-
pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Com-
ponentan liiketoimintaan tilikaudella 2021. Compo-
nenta  teki 21.6.2021 kolmivuotisen sopimuksen 
enintään 8 miljoonan dollarin määräisestä osake-
merkintälimiitistä New Yorkista, Yhdysvalloista, ole-
van Global Corporate Finance LLC:n kanssa. Joustava 
limiitti auttaa osaltaan tukemaan yhtiön rahoitusta 
seuraavaksi 3 vuodeksi eteenpäin ja antaa yhtiölle 
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siten mahdollisuuden keskittyä tulevien vuosien 
kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa saavutta-
miseen. Componentan 4 miljoonan euron määräis-
ten nostamattomien luottolimiittien voimassaoloa on 
jatkettu kesäkuun 2021 lopussa 30.11.2022 saakka 
sekä Componenta Manufacturing Oy:n että Com-
ponenta Castings Oy:n osalta. Yhtiön käsityksen 
mukaan konsernilla on tarvittaessa saatavissa vie-
raan pääoman ehtoista rahoitusta myös markkinoilta. 
Johto on analysoinut yhtiöiden seuraavan 12 kuukau-
den rahavirtaennusteita eri skenaarioiden mukaisesti. 
Kuluja sopeuttaakseen Componenta on sopeuttanut 
toimintaansa henkilöstön lomautuksilla tilauskanta-
muutosten niin vaatiessa. 
 
Johto on tehnyt edellä mainitun toiminnan jatkuvuu-
den lisäksi muita merkittäviä arvioita ja oletuksia 
määrittäessään tilinpäätöksen omaisuuserien kuten 
sijoituskiinteistöjen, liikearvon, aineellisten ja aineet-
tomien hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden arvos-
tusta, laskennallisten verosaamisten realisoitavuutta 
ja vastuusitoumuksia. Vuonna 2021 tehtiin IAS 16 
-standardin mukainen uudelleenarvostus konsernin 
rakennuksiin ja rakennelmiin. Lisäksi johto on arvioi-
nut myyntisaamisten kuranttiutta COVID-19-pande-
mian vaikutusten näkökulmasta. Johto on arvioi-
nut tilannetta sekä oman toimialan että yleisen 
 taloudellisen tilanteen kannalta. Suoritettu  arviointi 
ei vaikuttanut olennaisesti luottotappiovarauk-
seen tilinpäätöksessä. Componenta päivittää luotto-
tappiovaraustaan säännöllisesti. Componenta arvioi 
COVID-19-pandemian vaikutuksia taloudelliseen 
raportointiin jatkuvasti. Componenta seuraa tiiviisti 
markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa tilannetta 
ja sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. 

Osana COVID-19-pandemian vaikutusten arviota, 
johto on arvioinut mahdollisia viitteitä omaisuuserien 
arvonalentumisesta. Johto on arvioinut myös omai-
suuserien tulevia kerrytettävissä olevia rahamää-
riä ja todennut, ettei viitteitä arvonalentumisesta ole 
ja ettei omaisuuserien arvonalentamiseen ole tar-
vetta. Näihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskiä ja epä-
varmuutta, ja näin ollen on mahdollista, että olosuh-
teiden muuttuessa tai pandemian pitkittyessä nämä 
ennusteet muuttuvat, mikä voi vaikuttaa omaisuuse-
rien kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Lisätietoja 
vuotuisesta arvoalentumistestauksesta annetaan 
vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Compo-
nentan liiketoiminnan tulevat kehitysnäkymät eivät 
anna syytä olettaa, että COVID-19:sta olisi merkit-
tävää vaikutusta tilinpäätökseen tai tulevaan liiketoi-
mintaan. 
 
Lisäksi johdon arvionvaraisuutta on sisältynyt Com-
ponenta Manufacturing Oy:n erään laitehankinnan 
ja siihen liittyvän velan tasearvon määrittämisessä. 
Laitteen ja rahoitusvelan arvostukseen tilinpäätök-
sessä on vaikuttanut arvio laitteen käyttötunneista 
seuraavan 10 vuoden ajalta ja efektiivisen koron 
menetelmä. 

Tilikauden lopussa muissa korottomissa veloissa esi-
tettäviin muihin velkoihin sisältyi 2,1 miljoonaa euroa 
verovelkoja, joihin verottaja on myöntänyt maksu-
järjestelyn. Näiden maksujärjestelyjen mukaisesti 
yhtiön tulee lyhentää verovelkaa tasaisesti niin, että 
se on kokonaan lyhennetty elokuussa 2023. Maksu-
järjestelyn piirissä oleville veloille maksetaan 2,5 % 
korkoa.



13Tilinpäätöstiedote 2021

Konsernin tuloslaskelma

Te 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 1.7.-31.12.2021 1.7.-31.12.2020
Jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto 87 254 70 040 43 786 33 310
Liiketoiminnan muut tuotot 323 425 210 337
Liiketoiminnan kulut -82 618 -66 714 -42 327 -31 235
Käyttökate 4 959 3 750 1 669 2 413
% liikevaihdosta 5,7 % 5,4 % 3,8 % 7,2 %
Poistot ja arvonalenemiset -4 946 -5 783 -2 014 -2 823
Liiketulos 13 -2 034 -345 -410
% liikevaihdosta 0,0 % -2,9 % -0,8 % -1,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut -418 -1 456 -289 -773
Tulos rahoituserien jälkeen -405 -3 489 -634 -1 184
% liikevaihdosta -0,5 % -5,0 % -1,4 % -3,6 %
Verot 0 314 83 320

Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos -405 -3 175 -550 -864

Lopetetut toiminnot:
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos 0 2 226 0 2 226

Tilikauden tulos -405 -949 -550 1 363

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -405 -949 -550 1 363

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos

- Laimentamaton, e -0,04 -0,20 -0,08 0,28
- Laimennettu, e -0,04 -0,20 -0,08 0,27
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Konsernin laaja tuloslaskelma

Te 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 1.7.-31.12.2021 1.7.-31.12.2020
Tilikauden tulos -405 -949 -550 1 363

Jatkuvat toiminnot
Muut laajan tuloksen erät
Ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus -247 –247
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -247 0 -247 0

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 49 49
Jatkuvien toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -198 0 -198 0

Tilikauden laaja tulos -602 -949 -748 1 363

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille -602 -949 -748 1 363
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Konsernin tase

Te 31.12.2021 31.12.2020

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 1 796 1 962

Liikearvo 3 225 3 225

Aineelliset hyödykkeet 28 332 31 246

Sijoituskiinteistöt 17 17

Saamiset 532 349

Pitkäaikaiset varat yhteensä 33 902 36 799

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 12 187 8 469

Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 159 1 985

Rahavarat 5 231 16 752

Lyhytaikaiset varat yhteensä 21 577 27 206

Varat yhteensä 55 479 64 005

Te 31.12.2021 31.12.2020
Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 1 000 1 000

Muu oma pääoma 22 458 22 871

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 23 458 23 871

Oma pääoma yhteensä 23 458 23 871

Velat

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 9 137 11 086

Korottomat velat 1 117 10 311

Varaukset 14 14

Laskennalliset verovelat 214 270

Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 482 21 681

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 2 808 3 082

Korottomat velat 18 385 14 838

Varaukset 347 534

Lyhytaikaiset velat yhteensä 21 540 18 453

Velat yhteensä 32 022 40 134

Oma pääoma ja velat yhteensä 55 479 64 005



16Tilinpäätöstiedote 2021

Te 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta 
Jatkuvat toiminnot

Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -405 -3 489
Poistot ja arvonalenemiset 4 946 5 783
Rahoituksen tuotot ja kulut 418 1 190
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut -738 2 843
Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+) -449 1 131

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 771 7 458
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -934 -1 103

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta 2 837 6 355
Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta 0 1 961
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 837 8 316

Investointien rahavirta
Jatkuvat toiminnot

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 194 -3 415
Jatkuvien toimintojen investointien nettorahavirta -1 194 -3 415
Investointien rahavirta -1 194 -3 415

Rahoituksen rahavirta
Jatkuvat toiminnot

Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 536 -1 589
Osakeanti 0 9 491
Osakeannin kulut -577 -430
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 362 -700
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 2 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset* -9 689 -1 664

Jatkuvien toimintojen rahoituksen nettorahavirta -13 163 7 107
Lopetettujen toimintojen rahoituksen nettorahavirta 0 265
Rahoituksen nettorahavirta -13 163 7 373

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -11 521 12 273

Rahavarat tilikauden alussa 16 752 4 479
Rahavarat tilikauden lopussa 5 231 16 752

* Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuihin sisältyvät saneerausvelkojen takaisinmaksut. 

Konsernin rahavirtalaskelma
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Te
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Rakennusten ja  
maa-alueiden 

uudelleen-
arvostusrahasto

Muut
rahastot

Raha- 
virran 

suojaukset Yhteensä
Muunto- 

erot

Kertyneet
voitto-

varat

Oma pääoma 1.1.2021 1 000 0 16 522 580 2 507 0 0 3 262 23 871
Tilikauden tulos -405 -405

Laajan tuloksen erät:
Muutokset rakennusten ja maa-
alueiden uudelleenarvostus-
rahastossa -198 -198

Tilikauden laaja tulos 0 0 0 -198 0 0 0 -405 -602

Liiketoimet omistajien kanssa:
Osakeanti
Optio- ja osakepalkitseminen 189 189

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 189 189

Oma pääoma 31.12.2021 1 000 0 16 522 382 2 507 0 0 3 047 23 458

Te
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Rakennusten ja  
maa-alueiden 

uudelleen-
arvostusrahasto

Muut
rahastot

Raha- 
virran 

suojaukset Yhteensä
Muunto- 

erot

Kertyneet
voitto-

varat

Oma pääoma 1.1.2020 1 000 0 7 865 580 2 507 0 0 3 939 15 891
Tilikauden tulos -949 -949

Laajan tuloksen erät:
Muutokset rakennusten ja maa-
alueiden uudelleenarvostus-
rahastossa

Tilikauden laaja tulos 0 0 0 0 0 0 0 -949 -949

Liiketoimet omistajien kanssa:
Osakeanti 8 657 8 657
Optio- ja osakepalkitseminen 272 272

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 8 657 0 0 0 0 272 8 928

Oma pääoma 31.12.2020 1 000 0 16 522 580 2 507 0 0 3 262 23 871
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Konsernin kehitys

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain
Te Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20

Liikevaihto 25 260 18 526 23 085 20 384 17 532 15 778 17 135 19 594

Käyttökate 1 402 267 1 779 1 510 1 853 560 500 837

Liiketulos 797 -1 142 317 41 446 -857 -932 -692

Nettorahoituskulut 47 -336 -363 235 -381 -393 -331 -352

Tulos rahoituserien jälkeen 844 -1 478 -47 275 66 -1 249 -1 262 -1 043

Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot
Te Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20

Tilauskanta 13 954 16 049 11 954 11 862 9 536 8 864 8 289 9 132

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot
Te Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20

Suomi 19 994 14 869 18 617 16 209 14 233 13 340 14 160 16 393

Ruotsi 3 139 2 259 3 030 2 766 2 534 1 755 1 938 2 246

Saksa 685 437 555 592 394 387 615 379

Muu Eurooppa 1 342 941 822 768 332 277 379 458

Muut maat 93 31 65 54 39 19 43 118

Yhteensä 25 252 18 537 23 089 20 389 17 532 15 778 17 135 19 594

Liikevaihto

Componenta Oyj on kansainvälinen teknologia-
konserni, joka on Suomen johtava konepajateolli-
suuden sopimusvalmistaja. Componentalla ja sen 
edeltäjillä on yli 200-vuotinen kokemus metallin-
käsittelystä, menetelmäsuunnittelusta, tuotekehitys-
yhteistyöstä ja eri valmistustekniikoista sekä niiden 
kehittämisestä. Konsernin operatiiviset toiminnot 
sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologia-
portfolio on laaja ja konserni valmistaa sekä valettuja 
ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, 

putkituotteita ja levyleikkeitä. Componentan liike-
toimintamalli rakentuu pitkäaikaisille asiakassuh-
teille. Konsernin asiakkaat ovat globaaleja kone- ja 
laite valmistajia. Componentan tuotanto on keskit-
tynyt palvelemaan asiakkaita joustavasti erityisesti 
lyhyissä ja keskisuurissa tuotantosarjoissa. Tuo-
tantoyksiköiden laaja tarjonta kattaa  kokoluokat 
sadoista grammoista tuhansiin kiloihin, volyymit 
yksittäiskappaleista kymmenien tuhansien sarjoihin 
sekä monet eri materiaalivaihtoehdot.

Liikevaihto markkina-alueittain
Te 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Suomi 69 448 57 878

Ruotsi 11 194 8 472

Saksa 2 269 1 775

Muu Eurooppa 3 873 1 446

Muut maat 243 219

Vuokratuotot 241 247

Jatkuvat toiminnot 87 267 70 038

Lopetetut toiminnot - -

Sisäiset erät/eliminoinnit -13 2

Yhteensä 87 254 70 040

Maakohtaisen myynnin maa määräytyy sen pohjalta, minne tavara tai palvelu on toimitettu.
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Liikevaihto toimialoittain, jatkuvat toiminnot
% 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Koneenrakennus 45 43

Maatalouskoneet 28 26

Metsätalouskoneet 8 7

Energiateollisuus 8 10

Puolustusvälineteollisuus 4 7

Muut teollisuudenalat 7 7

Yhteensä 100 100

Jatkuvien toimintojen myyntituotot asiakassopimuksista, jakautuminen
Tuloutusaika, Te 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tiettynä ajankohtana 87 254 69 922

Ajan kuluessa 0 118

Yhteensä 87 254 70 040

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Te Sopimukseen perustuvat omaisuuserät Sopimukseen perustuvat velat

1.1. 0 102 0 0
Kirjatut myyntituotot, jotka sisältyivät sopimuksiin 
perustuviin velkoihin kauden alussa - -102 - -

31.12. 0 0 0 0

Liikevaihto asiakkaittain, jatkuvat toiminnot

Componentalla on yksi merkittävä asiakas, jonka osuus jatkuvien toimintojen liikevaihdosta ylittää 10 %. 
 Asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 25,0 % (23,5 %).  

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat

Konsernin tase sisältää seuraavat asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat, jotka perustuvat ajan 
kuluessa tuloutettaviin asiakassopimuksiin.

Hankitut liiketoiminnot

Componentalla ei ollut hankittuja tai myytyjä liike toimintoja vuonna 2021 ja 2020.
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Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista
Te 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Tuotot - 2 226

Kulut - -

Tulos ennen veroja 0 2 226

Verot - -
Tulos verojen jälkeen 0 2 226

Lopetettujen toimintojen rahavirta
Te 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta - 1 961

Investointien rahavirta - -

Rahoituksen rahavirta - 265

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 0 2 226

Lopetetut toiminnot

Componenta Castings Oy:n tytär yhtiö Com-
ponenta Främmestad AB hakeutui konkurssiin 
25.9.2019 yhtiön omasta hakemuksesta. Yhtiö luo-
kiteltiin lopetetuksi toiminnoksi syyskuussa 2019 
IFRS 5-standardin ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät ja lopeteut toiminnot” mukaisesti ja 
yhtiöiden yhdistely konsernitilinpäätökseen lope-
tettiin syyskuussa 2019.

Componenta Främmestad AB:n lopetettujen toimin-
tojen tulos vuonna 2021 oli yhteensä 0 Me (2,2 Me). 
Componenta Främmestad AB:n konkurssi pesä 
maksoi 16.11.2020 Componentalle ennakkojako-
osuutena 1,9 Me suorituksen saamisille, joita Com-
ponentalla oli konkurssipesästä. Suoritus koos-
tui 1,6 Me pääomasta ja 0,3 Me viivästyskoroista. 

Componenta Oyj:n osuus pääomasta oli 0,4 Me ja vii-
västyskoroista 0,1 Me ja vastaavasti Componenta Cas-
tings Oy:n osuus pääomasta oli 1,2 Me ja viivästysko-
roista 0,2 Me. Kyseessä olevat saamiset oli alaskirjattu 
Componentan taseesta täysimääräisenä vuonna 2019. 
Ennen 1,9 Me maksusuoritusta Componenta Oyj:lla 
ollut velka 0,3 Me Componenta Främmestad AB:n 
konkurssipesälle kuitattiin saamisia vastaan. Kon-
kurssipesästä saatu suoritus viivästyskorkoineen ja 
saneerausvelkojen kuittaamiseen kohdistettu osuus 
esitettiin Componentan tuloslaskelmassa rivillä ”Lope-
tettujen toimintojen tilikauden tulos” ja siten ne paran-
sivat konsernin vuoden 2020 tulosta 2,2 Me. Vas-
taanotettu suoritus oli täysi suoritus Componentan 
saamisille konkurssipesästä, eikä lisäsuorituksia siten 
ole syntynyt.
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Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset

Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Te 2021 2020

Hankintameno kauden alussa 130 970 126 205
Lisäykset 1 181 4 905
Maa-alueiden ja rakennusten arvonmuutos 574 -

Vähennykset ja siirrot erien välillä 621 -141

Hankintameno kauden lopussa 133 345 130 970

Kertyneet poistot kauden alussa -99 724 -94 398
Tilikauden poistot ja arvonalenemiset -5 290 -5 326

Kertyneet poistot kauden lopussa -105 013 -99 724

Tasearvo kauden lopussa 28 332 31 246

Aineettomien hyödykkeiden muutokset 
Te 2021 2020

Hankintameno kauden alussa 21 263 20 922
Lisäykset 67 229
Vähennykset ja siirrot erien välillä 260 112

Hankintameno kauden lopussa 21 590 21 263

Kertyneet poistot kauden alussa -19 302 -18 845
Tilikauden poistot ja arvonalenemiset -493 -457

Kertyneet poistot kauden lopussa -19 794 -19 302

Tasearvo kauden lopussa 1 796 1 962

Liikearvo
Te 2021 2020

Hankintameno 1.1. 3 225 0

Lisäykset - 3 225
Tasearvo 31.12. 3 225 3 225

Vuokrasopimukset

Käyttöoikeusomaisuushyödykkeiden muutokset
Te 31.12.2021 31.12.2020

Hankintameno 1.1. 9 721 9 976
Lisäykset 66 1 723

Siirrot erien välillä 1 221 0

Poistot -1 992 -1 978

Kirjanpitoarvo 31.12. 9 015 9 721
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Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot luokittain 

31.12.2021, Te

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat rahoitus- 
varat ja -velat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostetut  
rahoitusvarat  

ja -velat

Käypään arvoon  
muiden laajan  

tuloksen erien 
kautta arvostetut  

rahoitusvarat
Vuokra- 

sopimusvelat Yhteensä

Pitkäaikaiset varat
Muut saamiset 90 90

Lyhytaikaiset varat
Rahavarat 5 231 5 231

Myyntisaamiset 2 795 2 795

Rahoitusvarat yhteensä 8 116 8 116

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 466 1 466

Vuokrasopimusvelat 7 652 7 652

Muut lainat 19 19

Ostovelat ja saadut ennakot * 189 189

Korolliset saneerausvelat 0 0

Korottomat saneerausvelat 0 0

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 247 1 247

Vuokrasopimusvelat 1 483 1 483

Muut lainat 78 78

Ostovelat ja saadut ennakot 7 668 7 668

Korolliset saneerausvelat 0 0

Korottomat saneerausvelat 0 0

Rahoitusvelat yhteensä 10 666 9 135 19 801

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisin osin niiden kirjanpitoarvoa.

* Pitkäaikaisista ostoveloista ja saaduista ennakoista on vähennetty verottajan COVID-19-pandemian johdosta myöntämät maksuhelpotukset.

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan hankinnan 
yhteydessä luonteensa mukaisesti seuraaviin ryh-
miin: jaksotettuun hankintamenoon, käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti tai käypään arvoon muun laajan 
tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat. 
Componenta arvioi jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavien rahoitusvarojen odotettavissa ole-
vat luottotappiot soveltamalla odotettujen luottotap-
pioiden mallia. Rahoitusvelat on luokiteltu seuraaviin 
ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjat-
tavat rahoitusvelat ja jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat velat.

Lainat kirjataan hankintahetkellä käypään arvoon ja 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää. Hankintamenoa las-
kettaessa huomioidaan olennaiset transaktiokulut.

Rahavarat sisältävät käteisvarat ja rahat pankkitileillä 
sekä lyhytaikaiset pankkitalletukset.

Konsernilla ei ole johdannaisinstrumentteja, joihin 
sovellettaisiin suojauslaskentaa.
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31.12.2020, Te

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat rahoitus- 
varat ja -velat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostetut  
rahoitusvarat  

ja -velat

Käypään arvoon  
muiden laajan  

tuloksen erien 
kautta arvostetut  

rahoitusvarat
Vuokra- 

sopimusvelat Yhteensä

Pitkäaikaiset varat
Muut saamiset 97 97

Lyhytaikaiset varat
Rahavarat 16 752 16 752

Myyntisaamiset 1 150 1 150

Rahoitusvarat yhteensä 17 999 17 999

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 2 692 2 692

Vuokrasopimusvelat 7 812 7 812

Muut lainat 97 97

Ostovelat ja saadut ennakot* 276 276

Korolliset saneerausvelat 485 485

Korottomat saneerausvelat 8 584 8 584

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 235 1 235

Vuokrasopimusvelat 1 578 1 578

Muut lainat 93 93

Ostovelat ja saadut ennakot 4 518 4 518

Korolliset saneerausvelat 176 176

Korottomat saneerausvelat 1 449 1 449

Rahoitusvelat yhteensä 19 604 9 390 28 994

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisin osin niiden kirjanpitoarvoa.

* Pitkäaikaisista ostoveloista ja saaduista ennakoista on vähennetty verottajan COVID-19-pandemian johdosta myöntämät maksuhelpotukset.
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Vastuusitoumukset
Te 31.12.2021 31.12.2020

Kiinteistökiinnitykset

Omista velvoitteista 600 3 150

Yrityskiinnitykset
Omista velvoitteista 12 400 12 400

Pantit

Omista velvoitteista 7 800 7 800

Muut vuokrasopimukset 150 65

Muut vastuut 198 247

Yhteensä 21 149 23 661

Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, pantteja tai muita vakuuksia
Te 31.12.2021 31.12.2020

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

Korolliset saneerausvelat 0 546
Rahalaitoslainat 2 712 3 926

Vastuusitoumukset

Lähipiiritapahtumat

Componentan lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytär-
yhtiöt, yhtiön johto sekä heidän lähipiirinsä. Yhtiön 
johto koostuu emoyhtiön hallituksesta, toimitusjohta-
jasta ja johtoryhmästä. Johdon lähipiiriin kuuluu hen-
kilöiden perhe sekä heidän määräysvaltayhteisönsä.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän sitoutta-
misjakson päätyttyä vuonna 2021 Componentan 

lähipiiriin kuuluva johto vastaanotti osakkeita mak-
suttomassa suunnatussa osakeannissa yhteensä 
50 888,14 euron arvosta. Vuonna 2020 Componen-
tan lähipiiriin kuuluva johto ja hallitus merkitsi osak-
keita merkintäetuoikeusannin yhteydessä yhteensä 
125 571,16 euron arvosta. Yhtiön johdolle makse-
tut palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätök-
sessä.
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Konsernin tunnusluvut
31.12.2021 31.12.2020

Omavaraisuusaste, % 42,3 37,3
Oma pääoma/osake, e 2,46 2,51
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Te 35 402 38 038
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 0,7
Oman pääoman tuotto, % -1,7 -5,8
Korolliset nettovelat, Te 6 714 -2 584
Nettovelkaantumisaste, % 28,6 -10,8
Tilauskanta, Te, jatkuvat toiminnot 13 954 9 536
Bruttoinvestoinnit ilman taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuutta, Te, jatkuvat toiminnot 1 183 3 415
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Te, jatkuvat toiminnot 1 249 5 134
Bruttoinvestoinnit ilman taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuutta, Te, koko konserni  1 183 3 415
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Te, koko konserni 1 249 5 134
Bruttoinvestoinnit (sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden),  
% liikevaihdosta, jatkuvat toiminnot 1,4 7,3
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, jatkuvat toiminnot 562 580
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 592 589
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, koko konserni 562 580
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, koko konserni 592 589
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 570 564
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 612 574
Henkilöstö kauden lopussa, koko konserni 570 564
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, koko konserni 612 574
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, %, jatkuvat toiminnot 20,1 17,0
Vastuusitoumukset, Te 21 193 23 661

Osakekohtaiset tiedot 31.12.2021 31.12.2020
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,04 -0,20
Laimennettu osakekohtainen tulos, e -0,04 -0,20
Osakekohtainen rahavirta, e 0,30 1,77
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman 
tuotto-% (ROE) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100 

Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus (alku- ja lopputaseen keskiarvo)

Sijoitetun pääoman 
tuotto-% (ROI) = Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut x 100 

Oma pääoma + korolliset velat (alku- ja lopputaseen keskiarvo)

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

Tulos/osake, e (EPS) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot  +/- määräysvallattomien omistajien osuus 
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Tulos/osake, e, 
laimennus vaikutuksella = 

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

Rahavirta/osake, e 
(CEPS) = Liiketoiminnan nettorahavirta 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

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, e = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x  

tilikauden viimeinen pörssikurssi

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

Tilikauden viimeinen pörssikurssi
Tulos/osake

Korolliset nettovelat, e = 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 



Yhteystiedot

Componenta Oyj, pääkonttori
Osoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa

Puhelin: +358 10 403 00
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@componenta.com

www.componenta.com

mailto:etunimi.sukunimi@componenta.com
http://www.componenta.com

