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Componenta Oyj:n puolivuosi
katsaus 1.1.30.6.2020

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot 
koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi-
kesäkuussa 2020 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 
2019, ellei toisin mainita. Kaikki katsaukseen sisältyvät 
luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. 
Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimot 
Porissa ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat 
Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja 
Sastamalassa.

Tammikesäkuu 2020 

	● Liikevaihto kasvoi ollen 36,7 Me (22,3 Me). 
	● Käyttökate pieneni ollen 1,3 Me (2,6 Me). 
	● Liiketulos oli -1,6 Me (1,7 Me). 

Huhtikesäkuu 2020

	● Liikevaihto kasvoi ollen 17,1 Me (11,3 Me). 
	● Käyttökate pieneni ollen 0,5 Me (1,0 Me). 
	● Liiketulos oli -0,9 Me (0,6 Me). 

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:

”Vuoden toisella neljänneksellä COVID-19-pande-
mia lisäsi entisestään markkinoiden epävarmuutta 
ja tämä näkyi meille myyntivolyymien laskuna. 
Liikevaihtoamme kuitenkin kasvatti Componenta 
Manufacturing Oy (ent. Komas Oy), joka ei ollut 
osa Componenta-konsernia vielä vertailukaudella. 
Kannattavuutta rasitti pääasiassa toimitusvolyymien 
lasku, mutta myös laadullisista haasteista johtunut 
väliaikainen tuottavuuden lasku. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tiivistimme 
johtoamme ja vähensimme hallinnollista henkilös-
töä. Nämä toimet vaikuttavat jatkossa myönteisesti 
yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. Lisäksi yritys-
kauppaintegraation kautta tavoiteltavat kustannus-
säästöt realisoituvat tulokseen viiveellä. 

COVID-19-pandemia vaikutti jonkin verran negatiivi-
sesti Componentan liikevaihtoon ja kannattavuuteen 
vuoden toisella neljänneksellä. Jatkossa myyntivolyy-
mien kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä etenkin 
lyhyellä aikavälillä ja pandemian arvioidaan vaikutta-
van konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin 
verran negatiivisesti myös vuoden 2020 toisella 
vuosipuoliskolla.

Componenta ryhtyi jo pandemian alkaessa aktiivi-
sesti toimiin henkilöstönsä terveyden ja turvallisuu-
den varmistamiseksi ja taloudellisten vaikutusten 
minimoimiseksi. Pyrimme hallitsemaan kustannuk-
sia ja lieventämään pandemian negatiivisia vaiku-
tuksia muun muassa rajoittamalla investointeja ja 
minimoimalla matkustamisen ja ulkoisten asian-
tuntijapalveluiden käytön. Lisäksi käynnistimme 
YT-neuvottelujen myötä sopeutustoimet kaikissa 
liiketoimintayksiköissämme ja konsernihallinnossa. 

Poikkeustilanteesta huolimatta toimituskykymme 
ja asiakaspalvelumme on säilynyt hyvänä. Vaikka 
pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet, ongel-
mat kansainvälisissä hankintakanavissa ja taloudel-
linen epävarmuus ovat rasittaneet asiakkaittemme 
tuotantoa, Componenta on pystynyt varmistamaan 

Liikevaihto kasvoi, käyttökate heikkeni ja  
rahavirta parantui
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oman tuotantonsa ja toimituskykynsä muun muassa 
hyödyntämällä vaihtoehtoisia raaka-aineiden 
hankintakanavia. 

Katsauskauden aikana vahvistimme myyntiämme. 
Nimitimme uuden myynti- ja markkinointijohtajan 
sekä täsmensimme myynnin vastuita ja toimintamal-
lia yleisesti. Näillä muutoksilla haemme selkeämpää 
omistajuutta tulosyksiköittemme myynnille. Tehtyjen 
toimenpiteiden myötä olemme saaneet merkittävästi 
uusmyyntiä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, 
mikä tukee osaltaan konsernin pidemmän aikavälin 
kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. 
Uudet kaupat alkavat vaikuttaa konsernin liikevaih-
toon ja kannattavuuteen lähitulevaisuudessa sitä 
mukaa, kun niihin liittyvät toimitukset käynnistyvät. 
Uudet kaupat tulevat osaltaan kompensoimaan 

COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia 
konsernin liikevaihtoon ja käyttökatteeseen jatkossa. 

Maksuvalmiutemme säilyi katsauskaudella hyvänä. 
Allekirjoitimme huhtikuussa myös uuden luottolimiit-
tisopimuksen määrältään 2,0 Me. Kesäkuun lopussa 
konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottosi-
toumuksia 5,3 Me. 

Keskitymme jatkossakin uusmyynnin varmista-
miseen, ydinliiketoimintamme kannattavuuden 
parantamiseen ja maksuvalmiuden hallintaan. Näin 
varmistamme yhtiön toimintaedellytykset lyhyellä 
aikavälillä, nopean toipumisen pandemian jälkeen 
sekä pitkän aikavälin strategisten kasvutavoittei-
demme saavuttamisen.”

Avainluvut
 1.1.30.6. 

2020
 1.1.30.6. 

2019 Muutos%
 1.1.31.12. 

2019
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 36,7 22,3 64,8  % 50,7
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me 1,3 2,6 -48,1  % 1,6
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Me 1,6 1,7 -196,1  % -1,7
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % 4,4 7,6 -158,3  % -3,3
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me 2,3 1,7 -236,6  % -2,1
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot, Me 2,3 1,7 -235,5  % -2,1
Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot, Me 2,3 0,7 -426,6  % 14,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,01 0,00 -344,1  % 0,08
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,01 0,00 -344,1  % 0,08
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me 6,4 6,1 5,8  % 4,1
Korollinen nettovelka, Me* 6,1 -9,0 -167,8  % 8,7
Oman pääoman tuotto, % 31,2 7,2 -531,7  % 83,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,6 7,3 -258,6  % 3,2
Omavaraisuusaste, % 24,1 39,1 -38,4  % 29,4
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, 
jatkuvat toiminnot, Me 3,1 0,5 563,8  % 2,8
Konsernin saneerausvelat, Me 11,7 15,2 -23,3  % 12,3
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 587 423 38,8  % 617
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 596 445 33,9  % 508
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 8,3 4,3 93,9 % 9,0

*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.
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Tilauskanta

Componentan jatkuvien toimintojen tilauskanta 
kesäkuun 2020 lopussa oli 8,3 Me (4,3 Me). Tilaus-
kanta käsittää asiakkaille vahvistetut kahden 
seuraavan kuukauden tilaukset. Tilauskannan kasvu 
johtui pääasiassa Componenta Manufacturing Oy:n 
konserniin yhdistelystä, sillä se ei ollut osa konsernia 
vielä vertailukaudella.

Liikevaihto

Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimot 
Porissa ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat 
Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja 
Sastamalassa. Lisäksi konsernilla on vähäistä kiin-
teistöliiketoimintaa Suomessa. 

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 64,8 % 
vertailukaudesta ollen 36,7 Me (22,3 Me). Myynti-
volyymit pienenivät COVID-19-pandemian vuoksi, 
mutta liikevaihtoa kuitenkin kasvatti Componenta 
Manufacturing Oy, joka ei ollut osa konsernia vielä 
vertailukaudella.

Componentan liikevaihto jakautui katsauskaudella 
asiakastoimialoittain seuraavasti: koneenraken-
nus 47 % (41 %), maatalouskoneet 22 % (27 %), 
metsäkoneet 7 % (11 %), energiateollisuus 11 % (8 %), 
puolustusvälineteollisuus 7 % (0 %) ja muut teolli-
suudenalat yhteensä 6 % (13 %).

Tulos

Konsernin katsauskauden käyttökate heikkeni edel-
lisvuodesta ja oli 1,3 Me (2,6 Me). Katsauskauden 
kannattavuutta rasitti pääasiassa pandemiasta 
johtunut volyymien lasku, mutta myös laatuhaas-
teista johtunut tuottavuuden heikentyminen ja 
tuotemixin muutokset. 

Konsernin katsauskauden liiketulos pieneni edellis-
vuodesta ja oli -1,6 Me (1,7 Me). Koneisiin ja kalus-
toon liittyvät poistot olivat 1,1 Me suuremmat 
edellisvuoteen verrattuna. Nettorahoituserät olivat 
-0,7 Me (-0,0 Me). Poistojen ja nettorahoituserien 
kasvu johtuivat pääasiassa Componenta Manufac-
turing Oy:n konserniin yhdistelystä, sillä se ei ollut 
osa konsernia vertailukaudella. 

Laskennallisten verojen nettovaikutus oli 0,0 Me 
(0,0 Me). Konsernin katsauskauden tulos oli -2,3 Me 
(0,7 Me). Katsauskauden osakekohtainen laimentama-
ton tulos oli -0,01 e (0,00 e).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Katsauskauden lopussa Componenta-konsernin 
velat olivat yhteensä 43,0 Me (30,9 Me), josta ulkoiset 
saneerausvelat olivat 11,7 Me (15,2 Me sisältäen 2,5 Me 
Componenta Främmestad AB:n ulkoisia saneerausvel-
koja). Ulkoisista saneerausveloista Componenta Oyj:n 
osuus oli 7,2 Me (7,5 Me) ja Componenta Castings Oy:n 
osuus oli 4,4 Me (5,2 Me). Ulkoisiin saneerausvelkoihin 
sisältyy 0,7 Me (0,7 Me) korollista velkaa, josta 0,1 Me 
(0,1 Me) on lyhyt aikaista. Lisäksi muita pitkäaikaisia 
velkoja oli 10,5 Me (2,3 Me) ja lyhytaikaisia ostovelkoja, 
siirtovelkoja ja muita velkoja oli 21,0 Me (13,3 Me). Velko-
jen kasvu johtuu pääasiassa Componenta Manufactu-
ring Oy:n konserniin yhdistelystä sekä eläkeyhtiöiden ja 
verottajan myöntämistä, korona-pandemiaan liittyvistä, 
maksuhelpotuksista ja Componenta Castings Oy:n 
merkittävien velkojien kanssa sovituista saneeraus-
velkamaksujen lykkäyksistä.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 
44,5 % (-45,2 %). Nettovelkaantumisaste sisältää 
saneerausveloista vain korolliset velat. Konsernin 
omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 24,1  % 
(39,1  %). Katsauskauden lopussa Componenta Oyj:n, 
Componenta Castings Oy:n ja Componenta Manufac-
turing Oy:n omat pääomat olivat positiiviset. Konsernin 
oma pääoma oli positiivinen 13,7 Me. 

Katsauskauden lopussa yhtiön sijoitettu pääoma oli 
26,8 Me (21,8 Me) positiivinen ja sijoitetun pääoman 
tuotto oli -11,6 % (7,3 %) ja oman pääoman tuotto 
-31,2 % (7,2 %).

Katsauskauden lopussa konsernin rahat ja pankki-
saamiset olivat yhteensä 7,0 Me ja vertailukelpoiset 
rahat ja pankkisaamiset ilman lopetettujen toiminto-
jen rahavaroja vertailukauden lopussa olivat 9,0 Me. 
Myös katsaus kauden päättymisen jälkeen konsernin 
maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Componenta on 
allekirjoittanut 22.4.2020 uuden luottolimiittisopimuk-
sen määrältään 2,0 Me ja konsernilla oli katsauskauden 
lopussa käyttämättömiä, sitovia luottositoumuksia 
5,3 Me.
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Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta 
katsaus kaudella oli 6,4 Me (6,1 Me). Parantunut 
jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta johtuu 
suurelta osin eläkeyhtiöiden ja verottajan pande-
miaan liittyvistä maksuaikahelpotuksista, mutta myös 
käyttö pääoman suotuisasta kehityksestä omien 
toimenpiteiden ansiosta. Katsauskauden lopussa 
jatkuvien toimintojen käyttöpääoma (sis. vaihto- 
omaisuus ja myyntisaamiset vähennettynä ostove-
loilla) oli 5,2 Me ja vuoden 2019 tilinpäätöshetkellä 
6,7 Me. Vaihto- omaisuuteen on sitoutunut vähem-
män pääomaa ja myyntisaamisten kiertoaika on 
lyhentynyt. Lisäksi ostovelkojen kiertoaika on piden-
tynyt parantuneiden maksuehtojen ansiosta.

Investoinnit

Jatkuvien toimintojen investointien määrä oli 2,3 Me 
(0,5 Me). Konsernin investointien nettorahavirta oli 
-2,3 Me ( -0,6 Me), joka sisältää konsernin investoin-
tien rahavirran aineellisiin ja aineettomiin hyödykkei-
siin. Jatkuvien toimintojen investointien rahavirta oli 
-2,3 Me (-0,4 Me). Investointeihin sisältyy suurim-
pana yksittäisenä eränä vielä katsauskauden lopussa 
asennusvaiheessa oleva laiteinvestointi Härmän 
yksikössä. Tällä investointilla Componenta varmis-
taa tiettyjen asiakkuuksien pidemmän aikavälin 
toimituksensa, laajentaa Härmän yksikön tarjoamaa 
ja parantaa yleistä kilpailukykyä raskaammassa 
koneistuksessa. 

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsaus-
kauden aikana oli 591 (584) ja vuokratyövoima 
mukaan lukien 596 (655). Konsernin henkilömäärä 
katsauskauden lopussa oli 581 (562), vuokratyövoima 
mukaan lukien yhteensä 587 (611).

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä 
normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liitty-
vät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit 
ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät 
riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- 
ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja 

tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) 
sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja 
likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja 
luottoriskit). 

COVID-19-pandemiaan liittyen Componenta seuraa 
tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa 
tilannetta ja sopeuttaa omaa toimintaansa sen 
mukaisesti. Pandemian arvioidaan vaikuttavan 
toisella vuosipuoliskolla jonkin verran negatiivisesti 
Componentan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 
Componenta on jo sopeuttanut toimintaansa muun 
muassa siirtämällä veroihin ja eläkkeisiin liittyviä 
maksuja verottajan ja eläkeyhtiöiden mahdollistamien 
maksuhelpotusten mukaisesti sekä lomauttamalla 
henkilöstöä ja sopimalla saneerausvelkojen maksujen 
lykkäämisestä Componenta Castings Oy:n merkittä-
vien velkojien kanssa. Componenta on myös sopinut 
22.4.2020 uudesta 2,0 Me määräisestä luottolimiit-
titistä. Componentalle on myös myönnetty kesä-
kuussa 2020 Business Finlandin kehitysrahoitusta 
liiketoiminnan häiriötilanteessa 0,1 Me. Mikäli heikko 
taloustilanne pitkittyy pandemian vuoksi, voi tällä olla 
merkittävää vaikutusta Componentan asiakkaiden 
taloudelliseen tilanteeseen, joka heijastuu Compo-
nentaan luottotappioriskin kasvuna. Pitkittynyt 
tilanne voisi myös vaikuttaa Componentan ennus-
teisiin ja johtaa omaisuuserien arvonalentumisiin. 
Konsernin maksuvalmius on kuitenkin parantunut 
vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen, mikä helpottaa 
konsernia tilanteen hallinnassa. 

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta 
merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät 
Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n 
kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista 
maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen 
liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoi-
minnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus tämän 
puolivuosikatsauksen taulukko-osassa. 

Saneerausohjelmat

Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt 
suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta 
Castings Oy:n maksuohjelmat alkoivat 2019 ja päät-
tyvät vuonna 2023.
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Suojakeinona pandemialle, maksuvalmiuden 
varmistamiseksi olosuhteissa, joissa liiketoiminnan 
ennustettavuus oli erittäin heikko, Componenta 
Castings Oy sopi merkittävien saneerausvelko-
jien kanssa maksuohjelman 3.5.2020 ja 3.11.2020 
mukaisten maksujen lykkäämisestä. Maksuja lykät-
tiin siten, että maksut suoritetaan velkojille tasaisesti 
jäljelle jäävien maksuerien (kuusi erää) yhteydessä 
vuosien 2021 - 2023 aikana. Yhtiö voi kuitenkin halu-
tessaan maksaa suorittamatta jääneet maksuerät 
jo tätä aikaisemmin. Tästä huolimatta Componenta 
Castings Oy tulee suorittamaan maksuohjelman 
mukaiset maksut emoyhtiölleen Componenta Oyj:lle, 
jotta tämä voi suorittaa omat maksuohjelman 

Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 30.6.2020
Me 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,3 0,7 0,7 5,4 7,2
Componenta Castings Oy 0,3 1,1 1,0 2,0 4,4
Yhteensä 0,6 1,8 1,8 7,4* 11,7

*)  Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu ydinliiketoimintaan 
kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi viimeiseen erään sisältyy 80 Me 
lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me.

Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 30.6.2020
Me 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Componenta Oyj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Componenta Castings Oy 0,4 0,7 0,7 1,5 3,3
Yhteensä 0,4 0,7 0,7 1,5 3,3

mukaiset maksunsa normaalisti maksuohjelman 
mukaisesti. Sopimus parantaa vuoden 2020 rahoi-
tuksen rahavirtaa 0,3 Me.

Componenta Oyj maksoi ulkoisia saneerausvelkoja 
11.5.2020 saneerausohjelman mukaisesti 0,3 Me. 
Componenta Castings Oy maksoi 4.5.2020 ulkoisia 
saneerausvelkoja 0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 
0,4 Me. 

Näiden maksuerien jälkeen konsernin ulkoiset sanee-
rausvelat ovat yhteensä 11,7 Me (30.6.2019: 15,2 Me 
sisältäen 2,5 Me Componenta Främmestad AB:n 
ulkoisia saneerausvelkoja). 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n 16.4.2020 pidetyn varsinaisen 
yhtiökokouksen järjestelyt olivat COVID-19-pande-
mian aiheuttaman poikkeustilanteen ja viranomaisten 
asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi poikkeuk-
selliset. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata 
kokousta etäyhteydellä ja käyttää äänivaltaansa 
valtuuttamalla itselleen edustaja.

Componentan varsinainen yhtiökokous vahvisti tili-
kauden 1.1. - 31.12.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan 
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukai-
sesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2019 päättyneeltä 
tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen 
jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen 
alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalk-
kiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut 
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). 
Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet 
Harri Suutarin, Anne Leskelän, Petteri Walldénin ja 
Harri Pynnän uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastus-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuul-
lisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilin-
tarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän 
laskun mukaan.
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukai-
sesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 2 seuraavasti: 
”2. Toimiala: Yhtiön toimialana on valmistaa ja mark-
kinoida konepaja- ja valimoteollisuuden tuotteita 
sekä harjoittaa niihin liittyvää muuta toimintaa osana 
Componenta Oyj:n konsernia. Toiminnan harjoit-
tamiseksi yhtiö voi antaa vakuuksia, takauksia ja 
rahaa velaksi sen konserni- ja osakkuusyhteisöille. 
Yhtiö voi tarjota hallinnon, rahoituksen, talouden 
sekä muita palveluja konserni- ja osakkuusyhtei-
söille sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta 
sijoitustoimintaa.”

Hallitus ja johto

Hallitus piti 16.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiöko-
kouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se 
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin 
ja varapuheenjohtajaksi Anne Leskelän. 

Componenta-konsernin johtoryhmä supistui 1.3.2020 
alkaen seitsemästä viiteen jäseneen. Muutoksella 
tavoitellaan kustannustehokasta hallintoa ja johdon 
vastuiden selkeyttämistä. Tässä yhteydessä mate-
riaalipalveluista vastannut liiketoimintajohtaja Pasi 
Mäkinen nimitettiin konsernin operatiiviseksi johta-
jaksi 1.3.2020 alkaen.

Componenta tiedotti 11.3.2020, että yhtiön hallitus on 
nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi DI Sami Sivu-
rannan. Hän on toiminut Componentan liiketoimin-
nan kehitysjohtajana syyskuusta 2019 lähtien sekä 
aiemmin eri yksiköiden johtotehtävissä vuosina 2004 
- 2016, Parma Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtajana 
2016 - 2017 ja HKScan Oyj:n operatiivisena johtajana 
2017 - 2019. Nimitys astui voimaan välittömästi.

Konsernin johtoryhmän muodostivat 30.6.2020 
toimitusjohtaja Sami Sivuranta, lakiasiainjohtaja Mervi 
Immonen, talousjohtaja Marko Karppinen ja operatii-
vinen johtaja Pasi Mäkinen. 

Osakkeet ja osakepääoma

Componenta Oyj:n osake noteerataan Nasdaq 
Helsingissä. Osakkeen katsauskauden keskikurssi oli 

0,08 euroa (0,14 euroa), alin kurssi 0,06 euroa (0,11 
euroa) ja ylin kurssi 0,12 euroa (0,17 euroa). Osak-
keen kurssi kesäkuun lopussa oli 0,07 euroa (0,15 
euroa). Osakekannan markkina-arvo oli katsaus-
kauden lopussa 16,6 Me (26,9 Me) ja osakkeen 
suhteellinen vaihto katsauskaudella 19,9 % (20,0 %) 
osakekannasta. 

Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsaus kauden 
päättyessä 1,0 Me (1,0 Me). Yhtiön osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä katsauskauden lopussa oli 
237 269 224 (177 269 224). Osakkeenomistajien 
määrä katsauskauden päättyessä oli 7 723 (7 846).

Optiooikeuksien 2018A muuntaminen 
optio oikeuksiksi 2018B ja optio
oikeuksien 2018B markkinaarvo

Componenta Oyj tiedotti 10.2.2020, että Componenta 
Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiölle palautuneiden 
optio-oikeuksien 2018A muuntamisesta optio- 
oikeuksiksi 2018B. Hallitus tiedotti optio- oikeuksien 
2018 antamisesta 12.11.2018. Hallitus on muuntanut 
416 250 optio-oikeutta 2018A optio- oikeuksiksi 
2018B. Optio-oikeuksia 2018A on nyt yhteensä 
2 013 750 kappaletta, optio-oikeuksia 2018B 
yhteensä 2 861 500 kappaletta ja optio- oikeuksia 
2018C yhteensä 2 445 250 kappaletta.

Optio-oikeudella 2018B merkittävän osakkeen 
merkintähinta on 0,128 euroa osakkeelta eli osak-
keen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki 
Oy:ssä 14.10. - 8.11.2019. Osakkeen merkintä hinta voi 
alentua ennen osakemerkintää päätettävien osinko-
jen ja varojenjaon määrällä. Osakkeen merkintähinta 
merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Yhden optio- oikeuden 2018B teoreettinen 
markkina-arvo on noin 0,052 euroa ja optio-oikeuk-
sien 2018B teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 
noin 150 000 euroa. Optio-oikeuden  teoreettinen 
markkina-arvo on laskettu optio- oikeuksien hinnoit-
telussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla 
seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,114 euroa, 
osakkeen merkintähinta 0,128 euroa, riskitön korko 
0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,8 
vuotta ja volatiliteetti 59,94 %.
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Ohjeistus vuodelle 2020 

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaih-
don vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen 
odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatku-
vien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate 
1,6 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen 
kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien 
kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. 
Tämän hetkisen arvion mukaan Covid-19-pandemia 

vaikuttaa jonkin verran negatiivisesti liikevaihtoon ja 
kannattavuuteen, mutta tulevaan kehitykseen liittyy 
merkittäviä epävarmuustekijöitä heikon näkyvyyden 
vuoksi. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkaisee edelleen tiettyjä yleisesti 
käytössä olevia, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa 
olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskenta-
kaavat on esitetty Componentan 17.3.2020 julkiste-
tussa vuosikatsauksessa.

Helsinki 24. heinäkuuta 2020

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen,  
jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.
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Puolivuosikatsauksen taulukot

Laadintaperiaatteet

Componenta Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesä-
kuulta 2020 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset- 
säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä 
Componentan 17. maaliskuuta 2020 julkaistun tilin-
päätöksen 2019 kanssa. Componenta on noudat-
tanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja 
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019 lukuun 
ottamatta vuonna 2020 voimaan tulleita Componen-
taa koskevia IASB:n julkistamia uusia ja uudistettuja 
IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Puolivuosi-
katsaus on tilintarkastamaton.

Sovelletut uudet standardit

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 
ei ole astunut voimaan sellaisia standardeja, joilla olisi 
olennaista vaikutusta Componentaan.

Saneerausohjelmat

Saneerausohjelmien sisältöä on kuvattu tarkemmin 
Componentan 17.3.2020 julkaistussa tilin - 
päätöksessä. 

Konsolidointiperuste

Saneerausohjelmien vahvistamisen myötä Compo-
nentalle määrättiin saneerausohjelman valvoja, 
jonka on saneerausohjelman mukaisesti annettava 
velkojille selonteko vuosittain saneerausohjelman 
toteuttamisesta sekä saneerausohjelman päätyttyä 
loppuselonteko ohjelman toteutumisesta. Saneeraus-
ohjelma voidaan tuomioistuimen päätöksellä määrätä 
valvojan tai velkojan vaatimuksesta raukeamaan. IFRS 
10:n mukaisista määräysvaltaan liittyvistä rajoitteista 
huolimatta Yhtiö katsoo, että Componenta Castings 
Oy:n sisällyttäminen Componentan konsernitilinpää-
tökseen on perusteltua ja antaa oikean kuvan konser-
nin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Johto pitää edelleen konsernitilinpäätöksen laatimista 
perusteltuna, koska yhtiön ja sen konsernitilinpäätök-
seen yhdisteltyjen tytäryhtiöiden toiminnot liittyvät 
läheisesti toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Näin 
ollen Componentan taloudellinen informaatio esite-
tään konsernin osavuosikatsauksena, joka kattaa 
yhtiön ja yrityssaneerauksen alla olevan tytäryhtiön 
sekä muiden emoyrityksen määräysvallassa olevien 
yritysten taloudellisen informaation.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta

Tämä puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 on 
laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen, jolloin 
oletetaan, että Componenta pystyy ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa realisoimaan varansa ja 
suorittamaan velkansa osana tavanomaista liike-
toimintaa saneerausohjelmien puitteissa. Compo-
nentan johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta 
arvioidessaan huomioinut eri vahvistettuihin sanee-
rausohjelmiin liittyvät epävarmuustekijät ja riskit, 
yhtiön käytettävissä olevat rahoituslähteet sekä eri 
konserniyhtiöiden 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 mahdol-
lisuus 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, saneerausohjelmassa olevan 
yhtiön sekä emoyhtiön taloudelliseen asemaan sekä 
kassavirtoihin.

Konsernin maksuvalmiustilanteeseen ja yhtiön tulos-
kehitykseen sekä saneerausohjelmien ja rahoitus-
transaktioiden onnistumiseen liittyy IFRS-standardien 
mukaista merkittävää epävarmuutta, minkä yhtiön 
johto on huomioinut tehdessään arvioita toiminnan 
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jatkuvuudesta. On mahdollista, että saneerausohjel-
mien toteutukset epäonnistuvat ja yhtiöt ajautuvat 
konkurssiin. Saneerausohjelmien toteuttaminen voi 
epäonnistua esimerkiksi siitä syystä, että sanee-
rauksessa olevat yhtiöt eivät kykene suoriutumaan 
tuomioistuinten vahvistamista saneerausohjelmissa 
vahvistetuista saneerausvelkojen takaisinmaksuista 
ja velkojat eivät suostuisi tässä tilanteessa uudelleen 
neuvottelemaan sellaisesta velkojen maksujärjeste-
lyistä, joista yhtiöt kykenisivät selviytymään.

Johto on toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan analy-
soinut COVID-19 vaikutuksia konsernin taloudelliseen 
asemaan. COVID-19-pandemiaan liittyen Compo-
nenta seuraa tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiak-
kaidensa tilannetta ja sopeuttaa omaa toimintaansa 
sen mukaisesti, muun muassa siirtämällä veroihin ja 
eläkkeisiin liittyviä maksuja ja lomauttamalla henki-
löstöä. Lisäksi Componenta Castings Oy on sopinut 
merkittävien velkojiensa kanssa saneerausvelkojen 
maksujen lykkäämisestä. Componenta on pyrkinyt 
tilanteen hallinnassa parantamaan maksuvalmiut-
taan muun muassa lykkäämällä vero- ja eläkemak-
suja noin 5,5 Me sekä sopimalla huhtikuussa 2020 
uudesta 2,0 Me määräisestä luottolimiitistä. Compo-
nentalle on myös myönnetty kesäkuussa 2020 
Business Finlandin kehitysrahoitusta liiketoiminnan 
häiriötilanteessa 0,1 Me. Lisäksi Componenta on alku-
vuoden aikana saanut uusia merkittäviä kauppoja.

Pandemia vaikutti toisella vuosineljänneksellä jonkin 
verran negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 
Tuoreimpien liikevaihto- ja käyttökate-ennusteiden 
mukaan COVID-19-pandemian arvioidaan vaikut-
tavan jonkin verran negatiivisesti liikevaihtoon ja 
kannattavuuteen myös loppuvuoden aikana, mutta 
kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. 

Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät 
yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epävarmuu-
det ovat seuraavat:

	● Componenta Oyj ja Componenta Castings Oy kyke-
nevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukai-
sista maksusuorituksista. Oleellinen riski sanee-
rausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman 
riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa 

normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja 
koska saneerauksessa olevilla konserniyhtiöillä ei 
ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta.

	● Componenta Castings Oy onnistuu osittain korvaa-
maan Componenta Främmestad AB:n konkurssin 
myötä laskenutta volyymiä uusilla tilauksilla nykyi-
siltä ja uusilta asiakkailta sekä sopeutustoimenpitei-
den onnistuminen erityisesti Porin valimolla.

	● Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassa-
virtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta 
analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista 
myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökat-
teista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista.

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

Johdon harkintaa edellyttävät 
laadintaperiaatteet

Laadittaessa tätä puolivuosikatsausta kansainväli-
sen 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.

Tätä puolivuosikatsausta laadittaessa, johto on käyt-
tänyt merkittävää harkintaa arvioidessaan toiminnan 
jatkuvuutta. Toiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävar-
muustekijöitä on kuvattu yllä tarkemmin kohdassa 
oletus toiminnan jatkuvuudesta. Johto on tehnyt 
merkittäviä arvioita ja oletuksia määrittäessään 
omaisuuserien kuten aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden arvostusta ja 
vastuusitoumuksia. Lisäksi johto on arvioinut myynti-
saamisten kuranttiutta COVID-19-pandemian vaiku-
tusten näkökulmasta. Johto on arvioinut tilannetta 
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sekä oman toimialan että yleisen taloudellisen tilan-
teen kannalta. Suoritettu arviointi ei johtanut olennai-
siin muutoksiin myyntisaamisten arvostuksessa. 

Osana COVID-19-pandemian vaikutusten arviota, 
johto on arvioinut mahdollisia viitteitä omaisuuse-
rien arvonalentumisesta. Johto on arvioinut myös 

omaisuuserien tulevia kerrytettävissä olevia raha-
määriä ja todennut, ettei viitteitä ole ja ettei omai-
suuserien arvonalentamiseen ole tarvetta. Näihin 
arvioihin ja oletuksiin liittyy riskiä ja epävarmuutta, ja 
näin ollen on mahdollista, että olosuhteiden muuttu-
essa nämä ennusteet muuttuvat, mikä voi vaikuttaa 
omaisuus erien kerrytettävissä olevaan rahamäärään.
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Konsernin tuloslaskelma

Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto 36,7 22,3 50,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,0
Liiketoiminnan kulut 35,5 19,8 -49,1
Käyttökate 1,3 2,6 1,6
% liikevaihdosta 3,7 % 11,6 % 3,1 %
Poistot ja arvonalenemiset 3,0 -0,9 -3,3
Liiketulos 1,6 1,7 -1,7
% liikevaihdosta 4,4 % 7,6 % -3,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,7 0,0 -0,4
Tulos rahoituserien jälkeen 2,3 1,7 -2,1
% liikevaihdosta 6,3 % 7,6 % -4,0 %
Verot 0,0 0,0 0,0

Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos 2,3 1,7 -2,1

Lopetetut toiminnot:
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos 0,0 -1,0 16,6

Tilikauden tulos 2,3 0,7 14,6

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2,3 0,7 14,6

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos

- Laimentamaton, e, yhteensä 0,01 0,00 0,08
- Laimennettu, e 0,01 0,00 0,08
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Konsernin laaja tuloslaskelma

Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Tilikauden tulos 2,3 0,7 14,6

Jatkuvat toiminnot:
Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät

Rahavirran suojaukset  0,0 0,0
Tulosvaikutteiset yhteensä 0,0 0,0 0,0

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0
Jatkuvien toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0

Lopetetut toiminnot:
Rakennusten ja maa-alueiden uudelleenarvostus verojen jälkeen  - 0,6
Muuntoeron muutos  -0,2 1,0
Muut erät  - -27,2

Lopetettujen toimintojen muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 -0,2 -25,5

Tilikauden laaja tulos 2,3 0,5 11,0

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2,3 0,5 -11,0

Tilikauden laaja tulos 2,3 0,5 11,0
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Konsernin tase

Me 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 2,0 0,4 2,1

Liikearvo 3,2 - 3,2

Aineelliset hyödykkeet 32,1 20,6 31,8

Sijoituskiinteistöt 0,0 0,0 0,0

Saamiset 0,3 0,4 0,4

Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,6 21,5 37,5

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 8,3 10,4 9,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,8 7,8 3,0

Rahavarat 7,0 11,0 4,5

Lyhytaikaiset varat yhteensä 19,1 29,2 16,6

Varat yhteensä 56,7 50,7 54,1

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma

Osakepääoma 1,0 1,0 1,0

Muu oma pääoma 12,7 18,8 14,9

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 13,7 19,8 15,9

Oma pääoma yhteensä 13,7 19,8 15,9

Velat

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 10,2 1,2 10,4

Korottomat velat 9,9 13,4 10,4

Varaukset 0,0 0,0 0,0

Laskennalliset verovelat 0,6 1,4 0,6

Pitkäaikaiset velat yhteensä 20,7 16,0 21,4

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 3,0 0,8 2,8

Korottomat velat 19,1 14,0 13,6

Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0

Varaukset 0,3 0,0 0,3

Lyhytaikaiset velat yhteensä 22,4 14,8 16,8

Velat yhteensä 43,0 30,9 38,2

Oma pääoma ja velat yhteensä 56,7 50,7 54,1
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Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta 
Jatkuvat toiminnot

Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen 2,3 1,7 -2,1
Poistot ja arvonalenemiset 3,0 0,9 3,3
Rahoituksen tuotot ja kulut 0,7 0,0 0,4
Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut 0,1 0,7 1,5
Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+) 5,7 2,8 1,4

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6,9 6,1 4,5
Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot 0,5 0,0 -0,4
Maksetut verot 0,0 0,0 0,0

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta 6,4 6,1 4,1
Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta  1,2 1,3
Liiketoiminnan nettorahavirta 6,4 7,3 5,3

Investointien rahavirta
Jatkuvat toiminnot

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2,3 -0,4 -1,3
Tytäryhtiöhankinnat  - 1,1

Jatkuvien toimintojen investointien nettorahavirta 2,3 0,4 0,2
Lopetettujen toimintojen investointien nettorahavirta  0,1 0,5
Investointien nettorahavirta 2,3 0,6 0,7

Rahoituksen rahavirta
Jatkuvat toiminnot

Vuokrasopimusvelkojen maksut 0,8 0,0 -0,8
Osakeannin kulut  - -0,3
Lyhytaikaisten lainojen nostot  - 1,1
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,1 -0,8 -1,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset 0,6 0,0 -2,0

Jatkuvien toimintojen rahoituksen nettorahavirta 1,5 0,8 3,6
Lopetettujen toimintojen rahoituksen nettorahavirta*  0,3 1,9
Rahoituksen nettorahavirta 1,5 1,0 5,5

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys () 2,6 5,7 0,8

Rahavarat tilikauden alussa 4,5 5,3 5,3
Rahavarat tilikauden lopussa 7,0 11,0 4,5

*) Sisältää lopetettujen toimintojen rahavarojen taseesta poiskirjaamisen.

Konsernin rahavirtalaskelma
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Me
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Rakennusten ja 
maa-alueiden 

uudelleen-
arvostusrahasto

Muut
rahastot

Raha- 
virran 

suojaukset

Oma 
pääoma

yhteensä
Muunto- 

erot

Kertyneet
voitto-

varat
Oma pääoma 1.1.2020 1,0 0,0 7,9 0,6 2,5 0,0 0,0 3,9 15,9
Tilikauden tulos -2,3 -2,3

Laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaukset 0,0

Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3

Liiketoimet omistajien kanssa:
Optio- ja osakepalkitseminen 0,1 0,1

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,1 0,1

Oma pääoma 30.6.2020 1,0 0,0 7,9 0,6 2,5 0,0 0,0 1,7 13,7

Me
Osake-

pääoma

Yli-
kurssi-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto

Rakennusten ja 
maa-alueiden 

uudelleen-
arvostusrahasto

Muut
rahastot

Raha- 
virran 

suojaukset

Oma 
pääoma

yhteensäMuuntoerot

Kertyneet
voitto-

varat
Oma pääoma 1.1.2019 1,0 0,0 0,4 0,0 29,5 0,0 1,0 10,7 19,2
Tilikauden tulos 0,7 0,7

Laajan tuloksen erät:
Muuntoerot -0,2 -0,2
Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,5

Liiketoimet omistajien kanssa:
Optio- ja osakepalkitseminen 0,0 0,0

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0

Oma pääoma 30.6.2019 1,0 0,0 0,4 0,0 29,5 0,0 1,2 10,0 19,8
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Liikevaihto markkinaalueittain
 

Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Suomi 30,4 15,5 38,7
Ruotsi 4,2 4,5 7,9
Saksa 1,0 1,0 2,0
Muu Eurooppa 0,8 1,1 1,6
Muut maat 0,2 0,1 0,2
Vuokratuotot 0,1 0,1 0,2
Jatkuvat toiminnot 36,7 22,3 50,7
Lopetetut toiminnot  36,8 42,6
Sisäiset erät/eliminoinnit  9,3 11,2
Yhteensä 36,7 59,1 93,2

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

Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkinaalueittain
 

Me Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Suomi 14,1 16,3 15,3 8,0 7,9 7,6
Ruotsi 1,9 2,2 2,2 1,3 2,3 2,3
Saksa 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4
Muu Eurooppa 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5
Muut maat 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Vuokratuotot 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Yhteensä 17,1 19,6 18,4 10,0 11,3 11,0

Liikevaihto 
Componenta tarjoaa asiakkailleen koko toimitusketjun 
kattavat palvelut sisältäen suunnittelun, valamisen, 
koneistuksen, pintakäsittelyt ja logistiset palvelut. 
Componentan pääasialliset myytävät tuotteet ovat 
koneistamattomia, koneistettuja ja maalattuja rauta-
valukomponentteja. Lisäksi yhtiö tuottaa koneistus-
palveluita asiakkaiden omille tuotteille. Componenta 

palvelee asiakkaita, joiden kanssa Componentalla 
on vahvat ja pitkäaikaiset suhteet. Maantieteelli-
nen toiminta-alue on Eurooppa, mutta yhteistyötä 
tehdään myös globaalisti toimivien asiakkaidemme 
kanssa. Konsernin näkökulmasta merkityksettömiä 
myynti tuottoja saadaan toimisto- ja teollisuustilojen 
vuokrauksesta. 

Konsernin kehitys

Konsernin jatkuvien toimintojen kehitys neljännesvuosittain
Me Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19

Liikevaihto 17,1 19,6 18,4 10,0 11,3 11,0

Käyttökate 0,5 0,8 -0,3 -0,7 1,0 1,6

Liiketulos 0,9 0,7 -1,8 -1,6 0,6 1,1

Nettorahoituskulut 0,3 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0

Tulos rahoituserien jälkeen 1,3 1,0 -1,8 -2,0 0,6 1,1

Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot
Me Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19

Tilauskanta 8,3 9,1 9,0 10,8 4,3 6,2



18Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Liikevaihto toimialoittain, jatkuvat toiminnot
 

% 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Koneenrakennus 47 41 39
Maatalouskoneet 22 27 25
Metsäkoneet 7 11 10
Energiateollisuus 11 8 12
Puolustusvälineteollisuus 7 0 3
Muut teollisuudenalat 6 13 11
Yhteensä 100 100 100

Jatkuvien toimintojen myyntituotot asiakassopimuksista, jakautuminen
 

Tuloutusaika, Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Tiettynä ajankohtana 36,6 - 50,5
Ajan kuluessa 0,1 - 0,2

Yhteensä 36,7 0,0 50,7

Componentalla on yksi merkittävä asiakas, jonka osuus jatkuvien toimintojen liikevaihdosta ylittää 10 %. 
Tämän asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 19,5 % (23,9 %).

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

Jäljellä oleviin suoritevelvoitteisiin kohdistetut transaktiohinnat on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 
sisältää tuotot, jotka arvioidaan tuloutettavaksi tulevaisuudessa ja jotka liittyvät raportointipäivänä täyttämät-
tömiin tai osittain täytettyihin suoritevelvoitteisiin. Yhtiö hyödyntää käytännön apukeinoa, eikä esitä niitä täyttä-
mättömia suoritevelvoitteita, joissa sopimuksen pituus on enintään vuoden pituinen. 

Liikevaihto asiakkaittain, jatkuvat toiminnot

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat

Täyttämättömät suoritevelvoitteet

 
1.1.30.6. 

2020
1.1.30.6. 

2019
1.1.31.12. 

2019
1.1.30.6. 

2020
1.1.30.6. 

2019
1.1.31.12. 

2019

Me Sopimukseen perustuvat omaisuuserät Sopimukseen  perustuvat velat
1.1. 0,1 - 0,0 0,0 - 0,0
Kirjatut myyntituotot, jotka sisältyivät sopimuksiin 
perustuviin velkoihin kauden alussa 0,1 - -  - -
Saaduista maksuista johtuvat lisäykset  - -  - 0,0
Tilikauden alun sopimuksiin perustuvista 
omaisuuseristä saamisiin siirretyt osuudet  - 0,0  - -
Liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat muutokset  - 0,0  - -
Sopimuksiin perustuvien omaisuuserien lisäykset 
liittyen täytettyihin, mutta laskuttamattomiin 
suoritevelvoitteisiin  - 0,1  - -
30.6./31.12. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Asiakassopimukset 1,3 - 3,8
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Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset
Aineellisten hyödykkeiden muutokset
Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Hankintameno kauden alussa 116,2 142,8 142,8
Käyttöoikeusomaisuushyödykkeet (IFRS 16) 10,0 0,4 0,4

Muuntoerot 0,0 -1,0 -1,6

Lisäykset 3,0 0,7 2,5
Hankitut liiketoiminnot 0,0 0,0 18,0

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

Vähennykset ja siirrot erien välillä 0,0 0,0 -35,9

Hankintameno kauden lopussa 129,1 142,8 126,2

Kertyneet poistot kauden alussa 94,4 122,4 122,4
Muuntoerot 0,0 0,8 1,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,2 33,8

Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot 0,0 0,0 -2,6

Tilikauden poistot ja arvonalenemiset 2,7 -0,8 -4,6

Kertyneet poistot kauden lopussa 97,1 122,2 94,4

Tasearvo kauden lopussa 32,1 20,6 31,8

Aineettomien hyödykkeiden muutokset 
Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Hankintameno kauden alussa 20,9 18,4 18,4

Muuntoerot 0,0 0,0 -0,1

Lisäykset 0,2 0,3 0,2
Hankitut liiketoiminnot 0,0 0,0 2,3

Vähennykset ja siirrot erien välillä 0,0 -0,3 0,0

Hankintameno kauden lopussa 21,1 18,4 20,9

Kertyneet poistot kauden alussa 18,8 18,0 18,0
Muuntoerot 0,0 0,0 0,1

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0 0,0

Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot 0,0 0,0 -0,7

Tilikauden poistot ja arvonalenemiset 0,2 -0,2 -0,2

Kertyneet poistot kauden lopussa 19,1 18,0 18,8

Tasearvo kauden lopussa 2,0 0,4 2,1

Liikearvo
Me 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Hankintameno kauden alussa 3,2 - 0,0

Lisäykset  - 3,2

Tasearvo kauden lopussa 3,2 - 3,2
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Vuokrasopimukset
Käyttöoikeusomaisuushyödykkeiden muutokset
Me 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Hankintameno 1.1. 10,0 1,7 1,7
IFRS 16-standardin siirtymähetken vaikutus  0,4 0,4

Lisäykset 0,8 0,1 1,4

Vähennykset  - -0,5

Hankitut liiketoiminnot  - 8,2

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

Kurssierot  -0,1 -0,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 9,8 2,1 10,0

Rahoitusvarojen ja velkojen arvot luokittain 

Me, 30.6.2020

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

Muut  
rahoitusvarat  

ja -velat Yhteensä

Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset - -

Muut saamiset 0,1 0,1

Lyhytaikaiset varat
Rahavarat 7,0 7,0

Myyntisaamiset 2,3 2,3

Rahoitusvarat yhteensä 9,5 9,5

Pitkäaikainen vieras pääoma
Vuokrasopimusvelat 7,7 7,7

Muut lainat 1,9 1,9

Ostovelat ja saadut ennakot 0,2 0,2

Korolliset saneerausvelat 0,6 0,6

Lyhytaikainen vieras pääoma
Vuokrasopimusvelat 1,5 1,5

Muut lainat 1,3 1,3

Ostovelat ja saadut ennakot 5,4 5,4

Korolliset saneerausvelat 0,1 0,1

Rahoitusvelat yhteensä 9,6 9,2 18,8
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Me, 30.6.2019

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

Muut  
rahoitusvarat  

ja -velat Yhteensä

Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 0,1 0,1

Muut saamiset 0,1 0,1

Lyhytaikaiset varat
Rahavarat 11,0 11,0

Myyntisaamiset 6,4 6,4

Rahoitusvarat yhteensä 17,6 17,6

Pitkäaikainen vieras pääoma
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,3

Muut lainat 0,4 0,4

Ostovelat ja saadut ennakot 0,3 0,3

Korolliset saneerausvelat 0,6 0,6

Lyhytaikainen vieras pääoma
Vuokrasopimusvelat 0,5 0,5

Muut lainat 0,1 0,1

Ostovelat ja saadut ennakot 4,8 4,8

Korolliset saneerausvelat 0,1 0,1

Rahoitusvelat yhteensä 6,3 0,8 7,1

Taulukkoon ei ole sisällytetty korottomia saneerausvelkoja.

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan hankinnan 
yhteydessä luonteensa mukaisesti seuraaviin ryhmiin: 
jaksotettuun hankintamenoon, käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti tai käypään arvoon muun laajan 
tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat. 
Componenta arvioi jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavien rahoitusvarojen odotettavissa olevat 
luottotappiot soveltamalla odotettujen 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 
laskettaessa huomioidaan olennaiset transaktiokulut.

Rahavarat sisältävät käteisvarat ja rahat pankkitileillä 
sekä lyhytaikaiset pankkitalletukset. 

Konsernilla ei ole johdannaisinstrumentteja, joihin 
sovellettaisiin suojauslaskentaa.
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Me 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Kiinteistökiinnitykset

Omista velvoitteista 3,2 3,2 3,2

Yrityskiinnitykset
Omista velvoitteista 12,4 - 10,0

Pantit

Omista velvoitteista 7,8 - 7,8

Muut vuokrasopimukset 0,1 0,1 0,1

Muut vastuut 0,2 0,4 0,2

Yhteensä 23,7 3,7 21,3

Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, pantteja tai muita vakuuksia
Me 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

Korolliset saneerausvelat 0,5 0,6 0,5

Yhteensä 0,5 0,6 0,5

Velat, joiden vakuudeksi on annettu muita pantteja sekä yrityskiinnityksiä

Rahalaitoslainat 3,0  - 3,0

Yhteensä 3,0 0,0 3,0

Vastuusitoumukset

Lähipiiritapahtumat 

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

Componentalla ei ollut liiketapahtumia yhtiön lähipiiriin 
kuuluvan johdon kanssa vuonna 2020 ja 2019. Yhtiön 
johdolle maksetut palkat ja palkkiot esitetään vuosit-
tain tilinpäätöksessä.
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Konsernin tunnusluvut
1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019

Omavaraisuusaste, % 24,1 39,1 29,4
Oma pääoma/osake, e 0,06 0,11 0,07
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Me 26,8 21,8 29,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,6 7,3 3,2
Oman pääoman tuotto, % 31,2 7,2 83,0
Korolliset nettovelat, Me 6,1 -9,0 8,7
Nettovelkaantumisaste, % 44,5 -45,2 54,9
Tilauskanta, Me, jatkuvat toiminnot 8,3 4,3 9,0
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Me, 
jatkuvat toiminnot 3,1 0,5 2,8
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Me, 
lopetetut toiminnot  0,5 0,4
Bruttoinvestoinnit ilman taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuutta, Me, 
koko konserni 2,3 0,6 1,3
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Me, 
koko konserni 3,1 1,0 3,1
Bruttoinvestoinnit (sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden), 
% liikevaihdosta, jatkuvat toiminnot 8,4 2,1 5,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, jatkuvat toiminnot 591 404 480
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 596 445 508
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, koko konserni 591 584 602
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima, koko konserni 596 655 650
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 581 388 617
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 587 423 617
Henkilöstö kauden lopussa, koko konserni 581 562 617
Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima, koko konserni 587 611 617
Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, %, jatkuvat toiminnot 17,4 30,1 23,2
Vastuusitoumukset, Me 23,7 3,7 21,3

Osakekohtaiset tiedot 1.1.30.6.2020 1.1.30.6.2019 1.1.31.12.2019
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,01 0,00 0,08
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,01 0,00 0,08
Osakekohtainen rahavirta, e 0,00 0,00 0,00
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Oman pääoman 
tuotto-% (ROE) 

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

Sijoitetun pääoman 
tuotto-% (ROI) 

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

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

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

Tulos/osake, e, 
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

Oma pääoma/osake, e = Oma pääoma ilman pääomalainoja 
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Korolliset nettovelat, Me = Korolliset velat + pääomalainat - rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste 
(net gearing), %

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

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

Tunnuslukujen laskentakaavat
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