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Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Keskeistä vuoden 2014 toisella neljänneksellä

 •  Jälleen hyvä tulos muuttumattomassa markkinatilanteessa

 • Palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti

 • Saadut tilaukset 947 miljoonaa euroa (968 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 534 miljoonaa 
euroa (522 milj. e)

 • Liikevaihto 962 miljoonaa euroa (988 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 507 miljoonaa euroa 
(507 milj. e)

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluon-
teisia eriä 131 miljoonaa euroa eli 13,6 prosenttia liikevaihdosta (118 milj. e ja 11,9 %). Kertaluonteisia 
kuluja oli 25 miljoonaa euroa (21 milj. e)

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014 

Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan (julkaistu alunperin 6.2.2014). 
 Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna ja että liike-
voittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme perustuu tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaamme vuodelle 2014 ja 
 kustannustehokkuustoimenpiteisiimme sekä kesäkuun 2014 lopun mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan 
ajanjaksoon edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut 
koskevat Metson jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita.
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Avainluvut

Vertailukauden taseen tunnusluvut ovat havainnollistamistarkoituksessa korjattu kuvaamaan Metson jatkuvia toimintoja.

Toimintaympäristö, saadut tilaukset ja tilauskanta  

Talouden kasvu jatkui Pohjois-Amerikassa, ja Euroopassa on 
ollut nähtävissä hienoisia talouskasvun piristymisen merk-
kejä, kun taas useiden kehittyvien maiden kasvunäkymät 
ovat epävarmoja. Aktiviteetti öljy- ja kaasuteollisuudessa 
sekä sellu- ja paperiteollisuudessa säilyi hyvällä tasolla, 
mikä vaikutti positiivisesti etenkin Virtauksensäätöratkai-
sut- ja Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintoihimme. 
Automaation palvelujen kysyntä oli hyvää. Kaivosasiakkaiden 
investoinnit säilyivät samalla alhaisella tasolla kuin vuoden 
alkukuukausina. Kaivosten tuotanto pysyi hyvällä tasolla, mikä 
tuki kaivospalveluiden ja etenkin laiteuudistusten kysyntää. 
Maarakennuslaitteiden ja palveluiden kysyntä tasaantui vuo-
den ensimmäisen neljänneksen korkeammalta tasolta.

Saimme uusia tilauksia toisella vuosineljänneksellä 947 mil-
joonan euron (968 milj. e) arvosta. Kaivoslaitteiden ja -projektien 
tilaukset laskivat vertailukaudesta, mutta kasvoivat merkittävästi 
vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Segmentin 
tilaukset pysyivät kiintein valuuttakurssein samalla tasolla viime 
vuoden vastaavaan kauteen nähden. Automaatio-segmentin 
tilaukset kasvoivat 14 prosenttia vertailukaudesta kiintein 
valuuttakurssein. Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 2 
prosenttia viime vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä ja 
olivat 56 prosenttia kaikista tilauksista (54 %) eli yhteensä 534 
miljoonaa euroa (522 milj. e). 

Saimme uusia tilauksia tammi–kesäkuussa 1 822 miljoo-
nan euron arvosta eli 9 prosenttia vertailukautta vähemmän                     

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen: 

  “Markkinatilanne on pysynyt 
samanlaisena kuin ensimmäi-
sellä neljänneksellä ja voimme 
olla hyvin tyytyväisiä  toisen 
neljänneksen tulokseemme, 
sillä onnistuimme paranta-

maan kannattavuuttamme olennaisesti. Molemmat seg-
mentit tekivät hyvän tuloksen, ja Automaatio myös kirjasi 
ennätyskorkean tilauskertymän. Lisäksi palveluliiketoimin-
tamme kehittyi positiivisesti. Kaivosteollisuuden laitteiden 
kysyntä oli vakaata, emmekä odota siltä nopeaa elpymistä, 
mutta toisaalta kaivoslaitteiden tilaukset kasvoivat odotusten 

mukaisesti ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tilaus-
kertymämme tällä alueella koostui pienistä ja keskisuurista 
tilauksista, mikä heijastaa markkinoiden aktiviteettia ja tämän 
hetken epävarmuuksia. 

Kaiken kaikkiaan toinen neljännes osoittaa, että palvelulii-
ketoiminnan kasvava osuus myynnistämme mahdollistaa kan-
nattavuuden paranemisen myös silloin kun liikevaihto laskee. 
Tänään julkistetun Metson uuden strategian mukaan lisäämme 
fokustamme korkeamman katteen liiketoimintoihin. Yhdessä 
sisäisten hankkeidemme kanssa tämä auttaa Metsoa paran-
tamaan suoritustaan tulevaisuudessa edelleen ja sitä kautta 
luomaan enemmän arvoa osakkeenomistajillemme.” 

Milj. euroa Q2/2014 Q2/2013 Muutos%
Q1-Q2/ 

2014
Q1-Q2/ 

2013 Muutos% 2013

Saadut tilaukset 947 968 -2 1 822 1 999 -9 3 709

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 534 522 2 1 079 1 111 -3 2 038

  % saaduista tilauksista 56 54 59 56 55

Tilauskanta kauden lopussa 1 938 2 306 -16 1 927

Liikevaihto 962 988 -3 1 779 1 903 -7 3 858

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 507 507 0 945 973 -3 1 976

  % liikevaihdosta 53 51 53 51 51

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 131,2 117,7 11 218,7 220,5 -1 496

  % liikevaihdosta 13,6 11,9 12,3 11,6 12,8

Liikevoitto 101,9 92,4 10 178,2 190,5 -6 423

  % liikevaihdosta 10,6 9,4 10,0 10,0 11,0

Tulos/osake, euroa 0,35 0,35 0,63 0,72 1,59

Vapaa kassavirta 47 35 34 95 82 16 251

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, 
vuositasolla % 16,6 16,7 18,6

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,3 36,2 36,9

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 53,4 46,7 41,6
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Q2/2014 
Muutos %

Q2/2014
Muutos % kiintein valuuttakurssein

Kaivos ja maarakennus -8 0

Palveluliiketoiminta 2 12

Automaatio 10 14

Palveluliiketoiminta 1 3

Metso yhteensä -2 5

Valuuttakurssien vaikutus saatuihin tilauksiin,
verrattuna samaan ajanjaksoon 2013

Liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Metson liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 3 prosent-
tia ja oli 962 miljoonaa euroa (988 milj. e). Kiintein valuutta-
kurssein liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Palveluliiketoiminnan 
liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 507 miljoonaa 
euroa, mikä on 53 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Kiintein 
valuuttakurssein palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 
prosenttia. 

Tammi–kesäkuun liikevaihtomme laski 7 prosenttia ja oli          
1 779 miljoonaa euroa (1 903 milj. e). Tähän vaikutti erityisesti 
kaivoslaitekaupan liikevaihdon lasku. Valuuttakursseilla oli 7 
prosenttiyksikön heikentävä vaikutus. Palveluliiketoiminnan 
liikevaihto laski hieman ja oli 945 miljoonaa euroa eli 53 pro-
senttia liikevaihdosta (973 milj. e ja 51 %). Liikevaihdolla mitat-
tuna kolme suurinta maata  olivat Yhdysvallat, Kiina ja Brasilia, 
joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdostamme oli 29 
prosenttia. Kehittyvien markkinoiden osuus palveluliiketoimin-
nan liikevaihdosta oli 49 prosenttia ja koko liikevaihdosta 53 
prosenttia (54 %).

Vuoden toisen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, veroja 
ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluon-
teisia eriä kasvoi 11 prosenttia ja oli 131 miljoonaa euroa eli 13,6 
prosenttia liikevaihdosta (118 milj. e ja 11,9 %). Liikevoittomme 

(EBIT)  toisella neljänneksellä oli 102 miljoonaa euroa eli 10,6 
prosenttia liikevaihdosta (92 milj. e ja 9,3 %). Liikevoittoa hei-
kensivät 25 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset (21 
milj. e), jotka on eritelty taulukot-osiossa.

Tammi–kesäkuun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineet-
tomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 
oli 219 miljoonaa euroa eli 12,3 prosenttia liikevaihdosta (221 milj. 
e ja 11,6 %). Automaation EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja 
ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia eriä) 
kasvoi tammi–kesäkuussa 29 prosenttia ja Kaivos- ja maaraken-
nuksen laski 9 prosenttia. Metson liikevoitto (EBIT) oli ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla 178 miljoonaa euroa eli 10,0 prosenttia 
liikevaihdosta (191 milj. e ja 10,0 %) ja se sisälsi 31 miljoonaa euroa 
kertaluonteisia kuluja (21 milj. e).

Ensimmäisen vuosipuoliskon nettorahoituskulumme olivat 
36 miljoonaa euroa (31 milj. e) Tämä sisälsi 20 miljoonaa euroa 
korkokuluja (27 milj. e), 4 miljoonaa euroa korkotuottoja (3 milj. 
e), 4 miljoonaa euroa valuuttakurssitappioita (1 milj. e voittoa) 
ja 16 miljoonaa euroa (8 milj. e) muita nettorahoituskuluja, sisäl-
täen 8 miljoonan euron kertaluonteisen rahoitusinstrumentin 
arvonalennuksen.

Tulos ennen veroja oli 142 miljoonaa euroa (159 milj. e),  ja arvi-
oimme veroasteen vuonna 2014 olevan noin 33 % (2013: 35 %). 

Q2/2014
Muutos %

Q2/2014
Muutos % kiintein valuuttakurssein

Kaivos ja maarakennus -9 -1

Palveluliiketoiminta -3 6

Automaatio 12 17

Palveluliiketoiminta 12 14

Metso yhteensä -3 4

Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon, 
verrattuna samaan ajanjaksoon 2013

Merkittävimmät muutokset tulivat raaka-ainevaluutoista, kuten Etelä-Afrikan randi (ZAR), Brasilian real (BRL), Australian dollari (AUD) ja Intian rupia (INR).

(1 999 milj. e). Valuuttakursseilla oli 7 prosenttiyksikön heiken-
tävä vaikutus saatuihin tilauksiin. Automaation saadut tilaukset 
kasvoivat tammi–kesäkuussa 4 prosenttia ja laskivat 14 prosent-
tia Kaivos ja maarakennuksessa. Kehittyvien markkinoiden 
osuus uusista tilauksista oli 53 prosenttia (55 %). Saaduissa tila-
uksissa kolme suurinta maata olivat Yhdysvallat, Kiina ja Brasilia, 
joiden yhteenlaskettu osuus kaikista tilauksista oli 29 prosenttia. 
Palveluliiketoiminnan tilaukset laskivat noin 3 prosenttia vertai-
lukaudesta ja olivat 59 prosenttia kaikista saaduista tilauksista 
(56 %). Kiinteillä valuuttakursseilla palveluliiketoiminnan saadut 

tilaukset kasvoivat 5 prosenttia tammi–kesäkuussa. Kehittyvien 
markkinoiden osuus palveluliiketoiminnan saaduista tilauksista 
oli 51 prosenttia (51 %). 

Tilauskantamme pysyi vuoden 2013 lopun tasolla ja oli 
kesäkuun lopussa 1 938 miljoonaa euroa. Noin 70 prosenttia eli 
1,3 miljardia euroa tilauskantaamme sisältyvistä toimituksista 
arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2014 (65 % ja 1,5 mrd. e) ja 0,6 
miljardia euroa vuodelle 2015. Noin 47 prosenttia vuodelle 2014 
ajoittuvasta tilauskannasta on palveluliiketoiminnan tilauksia. 
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Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli 110 miljoonaa euroa (102 milj. e). 
Nettokäyttöpääoma kasvoi 14 miljoonaa euroa (laski 27 milj. e).  
Vapaa kassavirta oli 95 miljoonaa euroa (82 milj. e). 

Likviditeettimme on edelleen vahva. Rahavaramme olivat 
katsauskauden lopussa yhteensä 289 miljoonaa euroa. Tästä 
18 miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joi-
den alkuperäinen maturiteetti oli yli kolme kuukautta. Loput 
271 miljoonaa euroa on kirjattu rahoihin ja pankkisaamisiin. 
Toukokuussa Metso allekirjoitti uuden 500 miljoonan euron 
syndikoidun valmiusluottosopimuksen. Valmiusluotto on tar-
koitettu konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Valmiusluotosta 
ei ole nostettu lainaa. Valmiusluottosopimus on viisivuotinen 
ja sisältää kaksi optiota jatkaa lainaa vuosi kerrallaan pankkien 
suostumuksella.

Metson tase on edelleen vahva. Osana pääomatehokkuutta 
koskevaa ohjelmaamme olemme lyhentäneet velkaa noin 200 
miljoonalla eurolla keventääksemme taserakennetta. Korolliset 
nettovelkamme olivat kesäkuun lopussa 603 miljoonaa euroa 
(555 milj. e) ja nettovelkaantuneisuusasteemme 53,4 prosenttia 
(46,7 %). Omavaraisuusasteemme oli 37,3 prosenttia. Varsinaisen 
yhtiökokouksen jälkeen huhtikuussa maksoimme osinkoja 150 
miljoonaa euroa, mikä nosti nettovelkaantuneisuusastettamme 
noin 14 prosenttiyksikköä. 

Investoinnit

Tammi–kesäkuun bruttoinvestoinnit, pois lukien yritysostot, 
olivat 25 miljoonaa euroa (32 milj. e).Investointeja olivat muun 
muassa uusi istukkaventtiiliteknologiakeskus Etelä-Koreassa 
sekä kaivosteollisuutta palvelevat huoltokeskukset Perussa, 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ylläpitoinvestointien osuus   
oli 80 prosenttia eli 20 miljoonaa euroa (69 % ja 22 milj. e). 
Arvioimme vuoden 2014 investointien laskevan vuoden 2013 
tasosta (95 milj. e). Tutkimus ja tuotekehityskulut ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla olivat noin 30 miljoonaa euroa eli              
1,7 prosenttia konsernin liikevaihdosta (29 milj. e ja 1,5 %).

Liikevaihto ja EBITA-marginaali
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Raportointisegmentit

Kaivos ja maarakennus

•	 Palveluliiketoiminnan	tilaukset	kasvoivat	12	prosenttia	kiinteillä	valuuttakursseilla

•	 Palvelujen	liikevaihto	kasvoi	6	prosenttia	kiinteillä	valuuttakursseilla

•	 EBITA	(tulos	ennen	rahoituseriä,	veroja	ja	aineettomien	hyödykkeiden	poistoja	sekä	
kertaluonteisia eriä) parani ja EBITA-marginaali oli vahva eli 13,5 prosenttia liikevaihdosta 

Milj. e Q2/2014 Q2/2013 Muutos  %
Q1-Q2/ 

2014
Q1-Q2/

2013 Muutos  % 2013

Saadut tilaukset 685 743 -8 1 309 1 529 -14 2 855

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 423 412 3 836 883 -5 1 616

   % saaduista tilauksista 62 55 64 58 57

Tilauskanta kauden lopussa 1 467 1 872 -22 1 555

Liikevaihto 730 800 -9 1 361 1 544 -12 3 070

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 398 410 -3 745 793 -6 1 579

   % liikevaihdosta 55 51 55 51 51

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 98,6 96,5 2 170,8 187,7 -9 400,8

   % liikevaihdosta 13,5 12,1 12,6 12,2 13,1

Liikevoitto 70,6 73,3 -4 134,2 161,9 -17 339,9

   % liikevaihdosta 9,7 9,2 9,9 10,5 11,1

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE) 
ennen veroja, % 20,5 23,0 25,1

Henkilöstö kauden lopussa 11 187 11 620 -4 11 670
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Kaivoslaitteiden ja -projektien kysyntä oli heikkoa, mutta aktii-
visuus lisääntyi ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden ja 
kaivosteollisuuden palveluiden kysyntä oli hyvää. Maarakennus-
laitteiden ja palveluiden kysyntä pysyi tyydyttävänä. 

Huhti–kesäkuussa saadut tilaukset koostuivat useista pie-
nistä tilauksista ja olivat 685 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia 
vähemmän kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Kiintein 
valuuttakurssein tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla. Kehit-
tyvien markkinoiden osuus uusista tilauksista oli 59 prosenttia 
(52 %). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat vertailukau-
desta 3 prosenttia, tai 12 prosenttia kiintein valuuttakurssein, 
ja olivat 62 prosenttia segmentin saaduista tilauksista (55 %). 
Tilaukset kaivosasiakkailta vähenivät 6 prosenttia ja maaraken-
nusasiakkailta 12 prosenttia vuoden 2013 toisesta neljänneksestä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saadut tilaukset olivat 1 309 
miljoonaa euroa eli 14 prosenttia vertailukautta vähemmän. 
Kiintein valuuttakurssein tilaukset kasvoivat 5 prosenttia. Saadut 
tilaukset laskivat  kaivos- ja maarakennusteollisuudessa. Kehit-
tyvien markkinoiden osuus uusista tilauksista oli 58 prosenttia 
(57 %). Palveluliiketoiminnan tilaukset laskivat vertailukaudesta 
5 prosenttia, tai nousivat 5 prosenttia kiintein valuuttakurssein, 
verrattuna vuoteen 2013 ja niiden osuus kaikista tilauksista oli 
64 prosenttia (58 %).

Kaivos ja maarakennuksen tilauskanta oli kesäkuun lopussa 
1 467 miljoonaa euroa, mikä oli 6 prosenttia vuoden 2013 lopun 
tasoa matalampi. Kauden aikana ei tapahtunut merkittäviä 
tilausten peruuntumisia tai lykkääntymisiä. Tilauskannasta 66 
prosenttia arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2014. Tilauskantaan 
kirjattujen tilausten lisäksi meillä on noin 300 miljoonan euron 

arvosta monivuotisia palvelusopimuksia. Kirjaamme näitä tilaus-
kantaan vaiheittain, kunkin sopimuksen arvioidun varman sopi-
muskauden verran. 

Kaivos ja maarakennuksen liikevaihto toisella neljänneksellä 
oli 730 miljoonaa euroa. Laite- ja projektikaupassa kaivosteolli-
suuden asiakkailta saatu liikevaihto laski 25 prosenttia ja maara-
kennusasiakkailta saatu liikevaihto kasvoi 16 prosenttia. Palve-
luliiketoiminnan liikevaihto laski 3 prosenttia vertailukaudesta 
tai nousi 6 prosenttia kiintein valuuttakurssein. Palveluliiketoi-
minnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 55 prosenttia (51 %). 

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 
12 prosenttia ja oli 1 361 miljoonaa euroa. Laite- ja projektikau-
passa kaivosteollisuuden asiakkailta saatu liikevaihto laski 27 
prosenttia ja maarakennusasiakkailta saatu liikevaihto kasvoi 
8 prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 6 prosenttia 
vertailukaudesta. Palveluliiketoiminnan osuus segmentin liike-
vaihdosta oli 55 prosenttia (51 %).

Kaivos ja maarakennuksen tulos pysyi toisella neljänneksellä 
hyvällä tasolla huolimatta laite- ja projektitoimitusten vähenemi-
sestä. Tämä on tulosta tehostamistoimista, kuten uudelleenorga-
nisoinneista ja joidenkin pienien tuotantolaitosten sulkemisista, 
erityisesti Euroopassa. Tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) 
kasvoi 2 prosenttia ja oli 99 miljoonaa euroa eli 13,5 prosenttia 
liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 71 miljoonaa euroa eli 9,7 
prosenttia liikevaihdosta. Tammi–kesäkuun tulos (EBITA ennen 
kertaluonteisia eriä) laski 9 prosenttia ja oli 171 miljoonaa euroa eli 
12,6 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 134 miljoonaa 
euroa eli 9,9 prosenttia liikevaihdosta. Segmentin sitoutuneen 
operatiivisen pääoman tuotto (ROCE) oli 20,5 prosenttia (23,0 %).

Toisen neljänneksen aikana saadut tilaukset koostuivat useista pienemmistä tilauksista, suurimman  

yksittäisen tilauksen ollessa noin 26 miljoonaa euroa. Kauden tilauksia olivat muun muassa:

 • viiden vuoden mittainen elinkaaripalvelusopimus Alderon Kamin rautamalmikaivokselle Kanadaan 

 •  jauhinkuulatoimitus kultakaivokselle Egyptiin

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatuja tilauksia olivat muun muassa:

 • 18 kuukauden palvelusopimus Codelcon Chuquicamatan laitokselle Chileen, sisältäen 33 kuulamyllyn  komponenttien vaihdon
 •  kuula-, semiautogeenimylly ja huoltopalveluja kaivoksen laajennusprojektiin asiakkaalle Perussa ja
 • kaivoslaitteita Angang Groupille Kiinaan

Kaivos ja maarakennus, liikevaihto ja EBITA

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk

Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, 
Maarakennus, rullaava 12 k
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Automaatio

•	 Öljy-	ja	kaasuteollisuuden	kysyntä	oli	hyvää	ja	sellu-	ja	paperiteollisuuden	kysyntä	kehittyi	
myönteisesti

•	 Ennätysmäärä	uusia	tilauksia,	kasvua	10	prosenttia	vertailukaudesta,	myös	tilauskanta	
ennätystasolla

•	 Vahva	suoritus	jatkui;	EBITA	(tulos	ennen	rahoituseriä,	veroja	ja	aineettomien	hyödykkeiden	
poistoja sekä kertaluonteisia eriä) parani 33 prosenttia vertailukaudesta ja EBITA-marginaali 
oli 16,4 prosenttia liikevaihdosta

Milj. e Q2/2014 Q2/2013 Muutos  %
Q1-Q2/ 

2014
Q1-Q2/

2013 Muutos  % 2013

Saadut tilaukset 263 239 10 515 493 4 902

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 111 110 1 243 228 7 422

   % saaduista tilauksista 42 46 47 46 47

Tilauskanta kauden lopussa 471 438 8 373

Liikevaihto 232 207 12 418 391 7 854

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 109 97 12 200 180 11 398

   % liikevaihdosta 47 47 48 46 47

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 38,0 28,5 33 57,7 44,6 29 116,2

   % liikevaihdosta 16,4 13,8 13,8 11,4 13,6

Liikevoitto 37,1 27,4 36 55,9 42,3 32 108,5

   % liikevaihdosta 16,0 13,2 13,4 10,8 12,7

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE) 
ennen veroja, % 38,5 28,8 38,5

Henkilöstö kauden lopussa 4 313 4 336 -1 4 241
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Automaatio-segmentin tuotteiden ja palvelujen kysyntä säilyi 
hyvällä tasolla öljy- ja kaasuteollisuudessa. Sellu- ja paperiteol-
lisuuden kysyntä jatkui tyydyttävänä. 

Automaation tilaukset olivat huhti–kesäkuussa 263 miljoo-
naa euroa eli 10 prosenttia vertailukautta korkeammat. Valuutta-
kursseilla oli 4 prosentin heikentävä vaikutus saatuihin tilauksiin. 
Tilauskasvu tuli lähinnä Suomesta, Itä-Euroopasta ja Etelä-Ame-
rikasta. Kehittyvien markkinoiden osuus saaduista tilauksista oli 
37 prosenttia (45 %). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 
toisella neljänneksellä 1 prosenttia, 6 prosenttia kiintein valuut-
takurssein, viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja olivat 42 
prosenttia kaikista saaduista tilauksista (46 %).

Automaation saadut tilaukset tammi–kesäkuussa olivat 515 
miljoonaa euroa eli 4 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjak-
soa enemmän. Kiintein valuuttakurssein kasvua oli 9 prosenttia. 
Saadut tilaukset kasvoivat sekä palveluliiketoiminnassa että Pro-
sessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnassa. Virtauksensäätö-
järjestelmien tilaukset säilyivät vuoden 2013 ensimmäisen puolis-
kon tasolla. Kehittyvien markkinoiden osuus saaduista tilauksista 
oli 40 prosenttia (44 %). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 
viime vuodesta 7 prosenttia, 11 prosenttia kiintein kurssein, ja oli-
vat 47 prosenttia kaikista saaduista tilauksista (46 %). 

Automaation tilauskanta oli kesäkuun lopussa 471 miljoonaa 
euroa, eli 26 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2013 lopussa. 
Tilauskannasta 75 prosenttia arvioidaan toimitettavan vuonna 
2014.

Automaation liikevaihto toisella neljänneksellä kasvoi 12 pro-
senttia ja oli 232 miljoonaa euroa. Virtauksensäätöratkaisut-liike-
toiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja Prosessiautomaati-
ojärjestelmät-liiketoiminnan 15 prosenttia. Palveluliiketoiminnan 
liikevaihto kasvoi 12 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajan-
jaksosta, ja sen osuus segmentin liikevaihdosta oli 47 prosenttia. 

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7 prosent-
tia vertailukaudesta ja oli 418 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 
Virtauksensäätöratkaisut-liiketoiminnassa 11 prosenttia ja pysyi 
Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnassa vertailukauden 
tasolla. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 
viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja sen osuus segmentin 
liikevaihdosta oli 48 prosenttia.

EBITA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi huhti–kesäkuussa 
33 prosenttia vertailukaudesta ja oli 38 miljoonaa euroa eli 16,4 
prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittomarginaalin parantuminen 
johtui vahvasta liikevaihdosta, kiinteiden kustannusten hallin-
nasta ja hyvistä bruttokatteista. Liikevoitto (EBIT) oli 37 miljoonaa 
euroa eli 16 prosenttia liikevaihdosta. EBITA ennen kertaluontei-
sia eriä kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 29 prosenttia 
ja oli 58 miljoonaa euroa eli 13,8 prosenttia liikevaihdosta. Lii-
kevoitto (EBIT) oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 56 miljoonaa 
euroa eli 13,4 prosenttia liikevaihdosta. Segmentin sitoutuneen 
operatiivisen pääoman tuotto (ROCE) oli 38,5 prosenttia (28,8 %).

Toisella neljänneksellä saatuja tilauksia olivat muun muassa: 

 •  automaatioteknologioiden modernisointi Fortumin Loviisan ydinvoimalaan
 •  automaatio- ja virtauksensäätöteknologian modernisointi Neste Oilin Porvoon jalostamon rikkilaitoksella 
 •  laaja prosessiautomaatio- ja venttiiliteknologiatoimitus JSC Svetlogorsk Pulp & Board Plant -yhtiön uuteen valkaistua kraftmassaa 
tuottavalle tehtaalle Valko-Venäjän Svetlogorskissa

 •  virtauksensäätöteknologia PETRONAS Gas Berhadin kaasunjalostuslaitoksen modernisointiprojektiin Malesiaan
 •  prosessiautomaatiojärjestelmä Klabinin sellutehtaalle Brasiliaan
 •  prosessiautomaatiojärjestelmä OKIn sellutehtaalle Indonesiaan ja
 •  prosessiautomaatiojärjestelmä UPM:n sellutehtaalle Kiinaan

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatuja tilauksia olivat muun muassa:

 • venttiilejä raakaöljyn kuljettamiseen tarkoitettuihin säiliövaunuihin sekä öljyputkiston modernisointiprojektiin Yhdysvaltoihin
 • kattava automaatiopaketti yhdysvaltalaiselle aaltopahvipakkauksia valmistavalle asiakkaalle ja
 •  vaativia venttiilejä yhdelle Intian suurimmista jalostamoyrityksistä.

Automaatio, liikevaihto ja EBITA

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk

EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä, rullaava 12 kk

Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk
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Henkilöstö

Palveluksessamme oli kesäkuun lopussa 16 248 henkilöä, mikä 
oli 177 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa (16 425 
henkilöä). Kesäkuun lopussa Metson palveluksessa oli noin 
380 harjoittelijaa ja kesätyöntekijää. Henkilöstön määrä väheni 
Kaivos ja maarakennus -segmentissä 483 henkilöllä ja kasvoi 

Automaatio-segmentissä 72 henkilöllä vuoden 2013 lopun 
tilanteesta. Kehittyvillä markkinoilla työskentelevän henki-
löstömme osuus oli 46 prosenttia (42 %). Tammi–kesäkuussa 
2014 palveluksessamme oli keskimäärin 16 290 henkilöä.

30.6.2014
% konsernin 

henkilöstöstä 30.6.2013
 % konsernin 
henkilöstöstä Muutos % 31.12.2013

Eurooppa 6 300 39 7 006 42 -10 6 277

Pohjois-Amerikka 2 653 16 2 891 17 -8 2 740

Etelä- ja Väli-Amerikka 3 021 19 2 962 18 2 3 020

Kiina 1 468 9 919 5 60 1 493

Muu Aasia ja Tyynenmeren alue 1 721 10 1 788 11 -4 1 738

Afrikka ja Lähi-itä 1 085 7 1 173 7 -8 1 157

Metso yhteensä 16 248 100 16 739 100 -3 16 425

Henkilöstö alueittain

30.6.2014
% konsernin 

henkilöstöstä 30.6. 2013
% konsernin 

henkilöstöstä Muutos % 31.12.2013

Kehittyvät markkinat 7 499 46 6 966 42 8 7 592

Kehittyneet markkinat 8 749 54 9 773 58 -11 8 833

Metso yhteensä 16 248 100 16 739 100 -3 16 425

Weirin lähestymisyritys

Metso ilmoitti 1.4., että The Weir Group Plc oli ehdottanut 
Metsolle keskusteluja yhtiöiden mahdollisesta yhdistymisestä. 
Metson hallitus ilmoitti 16.4., ettei keskustelujen aloittaminen 
olisi Metson osakkeenomistajien etujen mukaista. 28.5. Met-
son hallitus hylkäsi Weirin uuden lähestymisyrityksen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet

Metso julkaisi 31.7., uuden strategiansa ja taloudelliset tavoit-
teensa.  Strategiansa mukaisesti Metso jatkaa kehittymistään 
yhä fokusoidummaksi ja korkeamman katteen teollisuusyrityk-
seksi. Metso tavoite on liiketoimintamalli, jossa yli 50 prosent-
tia liikevaihdosta koostuu palveluista, tuotteiden osuus liike-
vaihdosta on merkittävä ja systeemitoimituksissa keskitytään 
omaan teknologiaan, joka tukee tulevaisuuden palveluliiketoi-
mintaa. Tällainen liiketoiminnan jakauma tarjoaa mahdollisuuk-
sia positiiviseen pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on omiaan 
tasaamaan Metson asiakasteollisuuksille tyypillistä syklisyyttä. 

Metso tutkii strategisia vaihtoehtoja, mukaan lukien mah-
dollinen divestointi, yhtiön nykyiselle Prosessiautomaatiojär-
jestelmät –liiketoiminnalleen, joka palvelee pääasiassa massa-, 
paperi- ja voimantuotantoteollisuuksia. 

Metson uudet taloudelliset tavoitteet ovat: 
 • markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon kasvu
 • kannattavuus (EBITA-%) ennen kertaluonteisia eriä ylittää 
15 prosenttia seuraavan kolmen vuoden aikana

 • sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) vähintään 30 pro-
senttia ennen veroja 

Metson osinkopolitiikka, jonka mukaan vuosittaisesta osa-
kekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 prosenttia maksetaan 
osinkona pysyy ennallaan. Metson tavoitteena on myös säilyt-
tää taserakenne, joka tukee nykyistä luottoluokitusta (invest-
ment grade). 
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Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Maailmantalouden epävarmuudella erityisesti kehittyvillä 
markkinoilla ja poliittisilla riskeillä Lähi-idässä ja Ukrainassa 
saattaa olla haitallisia vaikutuksia neuvotteluvaiheessa oleviin 
uusiin projekteihin tai tilauskannassamme jo oleviin projek-
teihin. Joidenkin hankkeiden toteutusta saatetaan lykätä tai 
ne voivat keskeytyä tai peruuntua.

Vuonna 2013 osallistuimme yhden asiakkaamme, North-
land Resources-yhtiön, uudelleenrahoitukseen sijoittamalla 
Northlandin velkakirjoihin  ja siirsimme samaan aikaan North-
landin lyhytaikaisen myyntisaatavan pitkäaikaiseksi korolliseksi 
velaksi. Toisella neljänneksellä tehdyn arvonalennuksen jälkeen 
tähän saatavaan liittyy riski. 

Talouden epävarmuuksilla yhdessä valuuttakurssivaihte-
luiden ja kiristyvän rahoitusmarkkinasäätelyn kanssa voi olla 
negatiivinen vaikutus rahoituksen saatavuuteen pankki- ja 
pääomamarkkinoilta, mikä saattaa vähentää asiakkaidemme 
investointihalukkuutta ja lisätä saataviin liittyvää riskiä.  

Yksittäisten liiketoimintojemme kilpailutilanteessa voi 
tapahtua muutoksia esimerkiksi siten, että kasvumarkkinoille 
syntyy uusia kustannustehokkaita kilpailijoita.

Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen edellyttää, että 
rahoitusta on saatavissa riittävästi kaikissa olosuhteissa. Arvi-
oimme 289 miljoonan euron rahavarojemme ja nostettavissa 
olevien luottositoumustemme riittävän yhtiön välittömän 
maksuvalmiuden turvaamiseksi ja rahoituksen joustavuuteen 
yleisesti. 

Rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti nettokäyt-
töpääomaan ja investointeihin sitoutuva pääoma.

Henkilöstökulujen muutokset sekä raaka-aineiden ja kom-
ponenttien hintamuutokset voivat vaikuttaa kannattavuu-
teemme. Toisaalta osa asiakkaistamme on raaka-aineiden 
tuottajia, joiden toiminta- ja investointiedellytyksiä vahvistuvat 
raaka-ainehinnat voivat parantaa ja laskevat heikentää.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan 
heikkoa mutta jatkuvan vakaana. Laajan asennetun laitekan-
tamme sekä vahvistuneen pelveluverkostomme johdosta 
arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän 
jatkuvan hyvänä.  

Arvioimme maarakennuslaitteiden ja palveluiden kysynnän 
jatkuvan tyydyttävänä. 

Arvioimme virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien pal-
velujen kysynnän jatkuvan hyvänä. Prosessiautomaatiojärjestel-
mien kysynnän odotetaan pysyvän tyydyttävänä. 

Taloudellinen kehitys

Perustuen Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilaus-
kantaan vuodelle 2014 ja kustannustehokkuustoimenpitei-
siimme sekä kesäkuun lopun mukaisiin valuuttakursseihin 
arvioimme vuoden 2014 liikevaihtomme laskevan jonkin verran 
vuoteen 2013 verrattuna ja liikevoittomarginaalin (EBITA) ennen 
kertaluonteisia eriä olevan noin 12 prosenttia liikevaihdosta. 

Helsingissä heinäkuun 31. päivänä 2014

Metso Oyj:n hallitus

Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin 
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia 
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja 
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta 
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, 
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen 
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen 
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, 
arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat 
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa 
oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden 
toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja 

korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden 
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden 
kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät 
teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja 
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen 
onnistuminen.
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Konsernin tuloslaskelma

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013

Liikevaihto  962  988 1 779 1 903 3 858

Hankinnan ja valmistuksen kulut - 679 -691 -1 261 -1 334 -2 707

Bruttokate  283  297  518  569 1 151

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -172 -184 -333 -360 - 703

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -9 -21 -7 -19 -26

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 0 0 1

Liikevoitto 102 92 178 190 423

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -23 -16 -36 -31 -54

Tulos ennen veroja 79 76 142 159 369

Tuloverot  -26 -24 -47 -51 -131

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 53 52 95 108 238

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - 0 - 15 57

Tilikauden tulos 53 52 95 123 295

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 53 52 95 108 238

Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 53 52 95 108 238

Emoyhtiön omistajille - -1 - 15 74

Määräysvallattomille omistajille - 1 - 0 -17

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - 0 - 15 57

Tulos/osake jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton, euroa 0,35 0,35 0,63 0,72 1,59

Laimennettu, euroa 0,35 0,35 0,63 0,72 1,59

Tulos/osake lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton, euroa - -0,01 - 0,10 0,49

Laimennettu, euroa - -0,01 - 0,10 0,49

31.12.2013 kaikki Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimin-
toihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät Metson jakau-
tumisessa Valmet Oyj:lle ja Metso luopui määräysvallastaan 
Valmet Automotivessa. Luopumisten seurauksena Massa, 
paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan ja Valmet Auto-
motiven tulos  on esitetty tuloslaskelmassa rivillä ”Tilikauden 

tulos lopetetuista toiminnoista” erillään jatkuvien toimintojen 
tuloksesta kaikilla esitetyillä vertailukausilla. Vertailukauden 
tase 30.6.2013 sisältää lopetettuihin liiketoimintoihin liittyvät 
varat ja velat. Vertailukauden rahavirtalaskelmat on jaettu 
rahavirtoihin jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista.

12 

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2014



Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013

Tilikauden tulos 53 52 95 123 295

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna -1 2 -2 2 4

Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus huomioituna 0 0 0 0 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot 10 -10 6 -40 -106

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus 
huomioituna - - - - -

9 -8 4 -38 -102

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot 
(+) / tappiot (-) verovaikutus huomioituna - - - - 28

Laajan tuloksen erät 9 -8 4 -38 -74

Tilikauden laaja tulos 62 44 99 85 221

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 62 43 99 85 238

Määräysvallattomille omistajille 0 1 0 0 -17

Tilikauden laaja tulos 62 44 99 85 221
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Konsernin tase

VARAT

Milj. e 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo  457  887  456

Muut aineettomat oikeudet  106  238  113

 563 1 125  569

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet  49  68  50

Rakennukset  130  282  131

Koneet ja kalusto  172  426  173

Keskeneräinen käyttöomaisuus  26  88  22

 377  864  376

Muut pitkäaikaiset varat

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin  7  18  6

Myytävissä olevat osakesijoitukset  1  6  2

Laina- ja muut korolliset saamiset  56  70  71

Myytävissä olevat sijoitukset  - 16 0

Johdannaiset  6 0  -

Laskennallinen verosaatava  119  172  117

Muut pitkäaikaiset varat  40  46  32

 229  328  228

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 169 2 317 1 173

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus  913 1 529  921

Saamiset

Myynti- ja muut saamiset  834 1 288  866

Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut 
ennakot  217  414  212

Korolliset saamiset 0  1  1

Myytävissä olevat sijoitukset  -  1  -

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  18  44  20

Johdannaiset  3  23  11

Verosaamiset  50  54  7

Saamiset yhteensä 1 122 1 825 1 117

Rahat ja pankkisaamiset  271  581  467

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 306 3 935 2 505

VARAT YHTEENSÄ 3 475 6 252 3 678
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OMA PÄÄOMA JA VELAT

KOROLLINEN NETTOVELKA

Milj. e 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013

Oma pääoma

Osakepääoma  141  241  141

Muuntoerot - 79 - 17 -85

Arvonmuutos- ja muut rahastot  304  725  305

Kertyneet voittovarat  757 1 069  812

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 123 2 018 1 173

   

Määräysvallattomien omistajien osuus  7  18  8

   

Oma pääoma yhteensä 1 130 2 036 1 181

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset lainat  787  907  771

Eläkevelvoitteet  90  238  96

Varaukset  24  53  22

Johdannaiset  9  12  9

Laskennallinen verovelka  16  28  14

Muut pitkäaikaiset velvoitteet  2  5  4

Pitkäaikaiset velat yhteensä  928 1 243  916

Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset  0  256  179

Lyhytaikaiset lainat  161  105  99

Osto- ja muut velat  646 1 339  679

Varaukset  101  178  97

Saadut ennakot  299  608  339

Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen 
mukaisen arvon  150  410  140

Johdannaiset  12  29  17

Verovelat  48  48  31

Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 417 2 973 1 581

   

Velat yhteensä 2 345 4 216 2 497

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 475 6 252 3 678

Milj. e 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013

Pitkäaikaiset korolliset velat  787  907  771

Lyhytaikaiset korolliset velat  161  361  278

Rahat ja pankkisaamiset -271 -581 -467

Muut korolliset varat -74 -132 -92

Korollinen nettovelka  603  555  490
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Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

VAPAA KASSAVIRTA

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos 53 52 95 108 238

Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran oikaisuerät

Poistot 19 15 37 33 71

Korot ja osinkotuotot 9 12 17 25 43

Tuloverot 26 26 47 54 126

Muut 26 -64 27 -59 -82

Käyttöpääoman muutos -21 66 -14 27 52

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 112 107 209 188 448

Maksetut korot ja saadut osingot -23 -28 -24 -20 -29

Maksetut tuloverot -35 -33 -75 -66 -118

Jatkuvat toiminnot 54 46 110 102 301

Lopetetut toiminnot  - -37  - 0 15

Liiketoiminnan rahavirta 54 9 110 102 316

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit -13 -14 -25 -31 -95

Käyttöomaisuuden myynnit 3  1 5  2  5

Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä -11  - -11  - -44

Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat vähennettynä  -  -  -  - -12

Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto 2  134 2 188 212

Muut  -1 -18 -10 -20 -11

Jatkuvat toiminnot -20 103 -39 139 55

Lopetetut toiminnot  - -49  - -88 -137

Investointitoiminnan rahavirta -20 54 -39 51 -82

Rahoitustoiminta:

Maksetut osingot -150 -277 -150 -277 -277

Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto -84 -10 -119 -25 -16

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät rahoitustapahtumat  - -168  - -142 -177

Muut  -  - 0 0 5

Jatkuvat toiminnot -234 -455 -269 -444 -465

Lopetetut toiminnot  - 182  - 151 213

Rahoitustoiminnan rahavirta -234 -273 -269 -293 -252

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos -200 -210 -198 -140 -18

Valuuttakurssimuutosten vaikutus 4 -21 2 -10 -35

Jakautumisessa siirtyneet rahat ja pankkisaamiset  -  -  - - -211

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 467 812 467 731 731

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 271 581 271 581 467

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013

Liiketoiminnan rahavirta 54 46 110 102 301

Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -10 -12 -20 -22 -55

Käyttöomaisuuden myynnit 3  1 5  2  5

Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot 47 35 95 82 251
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Milj. e
Osake-

pääoma
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
ja muut
rahastot

Kertyneet
voitto-

varat

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva oma
pääoma

yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

1.1.2013  241  23  718 1 225 2 207  20 2 227

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  -  -  -  108  108 0  108

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista  -  -  -  15  15 0  15

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - 2  - 2  - 2

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus 
huomioituna  -  - 0  - 0  - 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten 
muuntoerot  - -40  -  - -40  - -40

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus 
verovaikutus huomioituna  -  -  -  -  -  -  -

Tilikauden laaja tulos  - -40 2  123  85 0  85

Osingot  -  -  - -277 -277  - -277

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 4 0 4  - 4

Muut  -  - 1 0 1 0 1

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  - -2 -2 -2 -4

30.06.2013  241 -17  725 1 069 2 018  18 2 036

1.1.2014  141 -85  305  812 1 173  8 1 181

Tilikauden tulos  -  -  -  95  95 0  95

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - -2  - -2  - -2

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus 
huomioituna  -  - 0  - 0  - 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten 
muuntoerot  - 6  -  - 6  - 6

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus 
verovaikutus huomioituna  -  -  -  -  -  -  -

Tilikauden laaja tulos  - 6 -2  95  99 0  99

Osingot  -  -  - -150 -150  - -150

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  -  0 0 0  - 0

Muut  -  - 1 0 1 - 1 0

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  -  -  -  -  -

30.06.2014  141 -79  304  757 1 123  7 1 130

Kesäkuussa Metso maksoi vuonna 2013 tehdyn yrityshankinnan kauppahinnan osan 11 miljoonaa euroa sopimuksen mukaisesti.

Yritysostot ja yritysmyynnit 2014

Konsernin oman pääoman erittely
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Käyvän arvon arvioiminen

Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3

Varat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

• Johdannaiset  - 2  -

• Arvopaperit 18  -  -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset  - 8  -

Myytävissä olevat rahoitusvarat  

• Osakesijoitukset 0 - -

• Korkoarvopaperit - - -

Varat yhteensä 18 10 -

Velat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat  

• Johdannaiset - 15 -

• Käypään arvoon kirjattava velka - 415 -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset - 6 -

Velat yhteensä - 436 -

30.6.2014

Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3

Varat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

• Johdannaiset  - 10  -

• Arvopaperit 33 11  -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset  - 13  -

Myytävissä olevat rahoitusvarat  

• Osakesijoitukset 1 - -

• Korkoarvopaperit 16 - -

Varat yhteensä 50 34 -

Velat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat  

• Johdannaiset - 16 -

• Käypään arvoon kirjattava velka - 194 -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset - 25 -

Velat yhteensä - 235 -

30.6.2013  

Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen osalta kirjanpitoarvot eivät oleellisesti eroa käyvistä arvoista. 
Velkojen käyvät arvot edustavat lainojen nykyarvoja. 

Taseessa käypään arvoon kirjatut rahoitusinstrumentit on luokiteltu käyvän arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen mukaan seuraavasti:

Taso 1 Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat markkinahintanoteeraukset. Markkinahinnat ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, 
välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Rahoitusvarojen 
noteerattuna markkinahintana käytetään senhetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat korkoarvopapereita ja osakkeita, 
jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.  

Taso 2 Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla. Näissä menetelmissä käytetään syöttötietona 
markkinahintanoteerauksia, jotka ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, 
markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Tason 2 rahoitusinstrumentit ovat:   

   • Ei-pörssinoteerattuja (OTC) johdannaisia, jotka on luokiteltu joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi tai   
   suojauslaskettaviksi.. 

   •  Korkoarvopapereita, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.
   •  Käyvän arvon suojauslaskennassa olevat velat.

Taso 3 Rahoitusinstrumentti on luokiteltu tasolle 3, jos käyvän arvon laskenta ei voi perustua todettavissa oleviin markkinahintanoteerauksiin. 
Metsolla ei ollut tällaisia rahoitusinstrumentteja.

 Alla olevassa taulukossa esitetään Metson käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat. Mitään luokittelumuutoksia ei ole tehty vuonna 2013 tai 2014.
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Vastuusitoumukset

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Milj. e 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013

Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi - 39 -

Muut pantit ja sitoumukset   

Annetut kiinnitykset 1 5 1

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi 1 3 2

  

Takaisinosto- ja muut sitoumukset 6 5 6

Leasing- ja vuokrasitoumukset 146 212 144

Milj. e 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013

Valuuttatermiinisopimukset 1 167 2 311 1 349

Koronvaihtosopimukset  285  285  285

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset  243  33 244

Optiosopimukset    

Ostetut - - -

Myydyt 20 20  20

Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 205 GWh 30.06.2014 ja 616 GWh 30.06.2013.  

Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 312 tonnia 30.06.2014 ja 
498 tonnia 30.06.2013.   

Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.
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1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013

Tulos/osake, euroa 0,63 0,82 2,08

- jatkuvat toiminnot, euroa 0,63 0,72 1,59

- lopetetut toiminnot, euroa  - 0,10 0,49

Laimennettu tulos/osake, euroa 0,63 0,82 2,08

- jatkuvat toiminnot, euroa 0,63 0,72 1,59

- lopetetut toiminnot, euroa  - 0,10 0,49

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 7,49 7,63 7,83

Oman pääoman tuotto (ROE), % (vuositasolla) 16,4 17,5 19,0

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % (vuositasolla) 16,6 16,7 18,6

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % (vuositasolla) 12,3 12,9 12,9

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,3 36,2 36,9

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 53,4 46,7 41,6

  

Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot, milj. e 95 82 251

Vapaa kassavirta/osake, euroa 0,63 0,55 1,68

Kassavirtasuhde, % 100 75 105

  

Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e 25 31 95

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. e 11  - 44

Poistot, milj. e 37 33 71

  

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 149 889 149 864 149 865

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 879 149 787 149 826

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutus huomioituna (1 000 kpl) 149 933 149 924 149 942

1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013 30.06.2014 30.06.2013 31.12.2013

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,3718 1,3119 1,3300 1,3658 1,3080 1,3791

SEK (Ruotsin kruunu) 8,9774 8,5599 8,6625 9,1762 8,7773 8,8591

GBP (Englannin punta) 0,8210 0,8481 0,8475 0,8015 0,8572 0,8337

CAD (Kanadan dollari) 1,4987 1,3365 1,3722 1,4589 1,3714 1,4671

BRL (Brasilian real) 3,1481 2,6900 2,8791 3,0002 2,8899 3,2576

CNY (Kiinan juan) 8,4645 8,1209 8,1769 8,4722 8,0280 8,3491

AUD (Australian dollari) 1,5059 1,3028 1,3842 1,4537 1,4171 1,5423

Tunnusluvut

Käytetyt valuuttakurssit

Vertailukauden tase on havainnollistamistarkoituksessa oikaistu kuvaamaan jatkuvia toimintoja.

20 

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2014



Tunnuslukujen laskentakaavat

EBITA ennen kertaluonteisia eriä:
Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + 
liikearvon arvonalentuminen + kertaluonteiset erät

Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, laimentamaton:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos jatkuvista toiminnoista
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana

Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, laimennettu:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos jatkuvista toiminnoista
Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna

Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, laimentamaton:
Emoyhtiön omistajille kuuluva lopetettujen toimintojen 
tulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana

Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, laimennettu:
Emoyhtiön omistajille kuuluva lopetettujen toimintojen 
tulos
Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna

Oma pääoma/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto (ROE), %:

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista + korko- ja muut 
rahoituskulut x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Nettovelkaantuneisuusaste, %:

Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot:
Liiketoiminnan rahavirta

- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

+ käyttöomaisuuden myynnit

= Vapaa kassavirta

Vapaa kassavirta / osake:

Vapaa kassavirta

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä  
keskimäärin kauden aikana

Kassavirtasuhde, %:

Vapaa kassavirta x 100
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista
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Segmenttitiedot

LIIKEVAIHTO

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

KERTALUONTEISET ERÄT

SAADUT TILAUKSET

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 7/2013-6/2014 1-12/2013

Kaivos ja maarakennus  730  800 1 361 1 544 2 887 3 070

Automaatio  232  207  418  391  881  854

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien välinen 
laskutus  0 -19  0 -32 -34 -66

Metso yhteensä  962  988 1 779 1 903 3 734 3 858

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 7/2013-6/2014 1-12/2013

Kaivos ja maarakennus 98,6 96,5 170,8 187,7 383,9 400,8

Automaatio 38,0 28,5 57,7 44,6 129,4 116,3

Konsernihallinto ja muut -5,4 -7,3 -9,8 -11,8 -19,5 -21,5

Metso yhteensä 131,2 117,7 218,7 220,5 493,8 495,6

% 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 7/2013-6/2014 1-12/2013

Kaivos ja maarakennus 13,5 12,1 12,6 12,2 13,3 13,1

Automaatio 16,4 13,8 13,8 11,4 14,7 13,6

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 13,6 11,9 12,3 11,6 13,2 12,8

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 7/2013-6/2014 1-12/2013

Kaivos ja maarakennus -24,6 -20,7 -30,1 -20,7 -59,5 -50,1

Automaatio - - - - -3,6 -3,6

Konsernihallinto ja muut 0,1 - -1,0 - -1,2 -0,2

Metso yhteensä -24,5 -20,7 -31,1 -20,7 -64,3 -53,9

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 7/2013-6/2014 1-12/2013

Kaivos ja maarakennus  685  743 1 309 1 529 2 635 2 855

Automaatio  263  239  515  493  924  902

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien väliset 
saadut tilaukset -1 -14 -2 -23 -27 -48

Metso yhteensä  947  968 1 822 1 999 3 532 3 709
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LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

AINEETTOMIEN	HYÖDYKKEIDEN	POISTOT

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 7/2013-6/2014 1-12/2013

Kaivos ja maarakennus 70,6 73,3 134,2 161,9 312,2 339,9

Automaatio 37,1 27,4 55,9 42,3 122,1 108,5

Konsernihallinto ja muut -5,8 -8,3 -11,9 -13,7 -23,6 -25,4

Metso yhteensä 101,9 92,4 178,2 190,5 410,7 423,0

% 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 7/2013-6/2014 1-12/2013

Kaivos ja maarakennus 9,7 9,2 9,9 10,5 10,8 11,1

Automaatio 16,0 13,2 13,4 10,8 13,9 12,7

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 10,6 9,4 10,0 10,0 11,0 11,0

Milj. e 4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013 7/2013-6/2014 1-12/2013

Kaivos ja maarakennus -3,4 -2,5 -6,5 -5,1 -12,4 -11,0

Automaatio -0,9 -1,1 -1,8 -2,3 -3,6 -4,1

Konsernihallinto ja muut -0,5 -0,9 -1,1 -1,8 -3,0 -3,7

Metso yhteensä -4,8 -4,5 -9,4 -9,2 -19,0 -18,8
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Vuosineljännestiedot

Milj. e 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014

Kaivos ja maarakennus  800  742  784  631  730

Automaatio  207  214  249  186  232

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien välinen laskutus -19 -19 -15  0  0

Metso yhteensä  988  937 1 018  817  962

LIIKEVAIHTO

Milj. e 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014

Kaivos ja maarakennus 96,5 100,8 112,3 72,2 98,6

Automaatio 28,5 34,3 37,4 19,7 38,0

Konsernihallinto ja muut -7,3 -6,5 -3,2 -4,4 -5,4

Metso yhteensä 117,7 128,6 146,5 87,5 131,2

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

% 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014

Kaivos ja maarakennus 12,1 13,6 14,3 11,4 13,5

Automaatio 13,8 16,0 15,0 10,5 16,4

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 11,9 13,7 14,4 10,7 13,6

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

Milj. e 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014

Kaivos ja maarakennus -20,7 0.0 -29,4 -5,5 -24,6

Automaatio - - -3,6 - -

Konsernihallinto ja muut - - -0,2 -1,1 0,1 

Metso yhteensä -20,7 - -33,2 -6,6 -24,5

KERTALUONTEISET ERÄT

Milj. e 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014

Kaivos ja maarakennus 743 635 691 624 685

Automaatio 239 200 209 252 263

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -14 -10 -15 -1 -1

Metso yhteensä  968  825  885  875  947

SAADUT TILAUKSET
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% 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014

Kaivos ja maarakennus 9,2 13,3 10,2 10,1 9,7

Automaatio 13,2 15,6 13,2 10,1 16,0

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 9,4 13,3 10,6 9,3 10,6

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

Milj. e 30.06.2013 30.9.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Kaivos ja maarakennus 1 328 1 320 1 344 1 327 1 343

Automaatio  286  276  266  304  323

Konsernihallinto ja muut  493  630  699  610  412

Metso yhteensä 2 107 2 226 2 309 2 241 2 078

Sitoutunut pääoma sisältää vain taseen ulkoiset erät.

SITOUTUNUT PÄÄOMA

Milj. e 30.06.2013 30.9.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Kaivos ja maarakennus 1 872 1 701 1 555 1 507 1 467

Automaatio  438  418  373  438  471

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien välinen tilauskanta -4 -2 -1 -1  0

Metso yhteensä 2 306 2 117 1 927 1 944 1 938

TILAUSKANTA

30.06.2013 30.9.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Kaivos ja maarakennus 11 620 12 094 11 670 11 269 11 187

Automaatio 4 336 4 250 4 241 4 185 4 313

Konsernihallinto ja muut  783  752  514  744  748

Metso yhteensä 16 739 17 096 16 425 16 198 16 248

HENKILÖSTÖ

Milj. e 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014

Kaivos ja maarakennus -2,5 -2,6 -3,3 -3,1 -3,4

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

Konsernihallinto ja muut -0,9 -0,9 -1,0 -0,6 -0,5

Metso yhteensä -4,5 -4,4 -5,2 -4,6 -4,8

AINEETTOMIEN	HYÖDYKKEIDEN	POISTOT

Milj. e 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014

Kaivos ja maarakennus 73,3 98,4 79,6 63,6 70,6

Automaatio 27,4 33,3 32,9 18,8 37,1

Konsernihallinto ja muut -8,3 -7,3 -4,4 -6,1 -5,8

Metso yhteensä 92,4 124,4 108,1 76,3 101,9

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
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Kertaluonteiset erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot

4-6/2014 
Milj. e

Kaivos ja 
maarakennus Automaatio

Konsernihallinto 
ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 98,6 38,0 -5,4 131,2

% liikevaihdosta 13,5 16,4 - 13,6

Arvostustappio Northland saatavien uudelleenluokittelusta 
pitkäaikaisiin korollisiin lainoihin -12,8 - - -12,8

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -11,8 - - -11,8

Jakautumisen kulut - - 0,1 0,1

Aineettomien hyödykkeiden poistot -3,4 -0,9 -0,5 -4,8

Liikevoitto (EBIT) 70,6 37,1 -5,8 101,9

Arvostustappio Northland bondeista, joka on kirjattu rahoituskuluihin -8,2

1-6/2014 
Milj. e

Kaivos ja 
maarakennus Automaatio

Konsernihallinto 
ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 170,8 57,7 -9,8 218,7

% liikevaihdosta 12,6 13,8 - 12,3

Arvostustappio Northland saatavien uudelleenluokittelusta 
pitkäaikaisiin korollisiin lainoihin -12,8 - - -12,8

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -17,3 - - -17,3

Jakautumisen kulut - - -1,0 -1,0

Aineettomien hyödykkeiden poistot -6,5 -1,8 -1,1 -9,4

Liikevoitto (EBIT) 134,2 55,9 -11,9 178,2

Arvostustappio Northland bondeista, joka on kirjattu rahoituskuluihin -8,2

4-6/2013 
Milj. e

Kaivos ja 
maarakennus Automaatio

Konsernihallinto 
ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 96,5 28,5 -7,3 117,7

% liikevaihdosta 12,1 13,8 - 11,9

Arvostustappio Northland saatavien uudelleenluokittelusta 
pitkäaikaisiin korollisiin lainoihin -20,7 - - -20,7

Aineettomien hyödykkeiden poistot -2,5 -1,1 -0,9 -4,5

Liikevoitto (EBIT) 73,3 27,4 -8,3 92,4

1-12/2013 
Milj. e

Kaivos ja 
maarakennus Automaatio

Konsernihallinto 
ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 400,8 116,2 -21,3 495,7

% liikevaihdosta 13,1 13,6 - 12,8

Arvostustappio Northland saatavien uudelleenluokittelusta 
pitkäaikaisiin korollisiin lainoihin -29,7 - - -29,7

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -23,4 -3,6 -0,2 -27,2

Voitot liiketoimintamyynneistä 3,9 - - 3,9

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä -0,6 - - -0,6

Aineettomien hyödykkeiden poistot -10,9 -4,1 -3,9 -18,9

Liikevoitto (EBIT) 339,9 108,5 -25,4 423,0

1-6/2013 
Milj. e

Kaivos ja 
maarakennus Automaatio

Konsernihallinto 
ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 187,7 44,6 -11,8 220,5

% liikevaihdosta 12,2 11,4 - 11,6

Arvostustappio Northland saatavien uudelleenluokittelusta 
pitkäaikaisiin korollisiin lainoihin -20,7 - - -20,7

Aineettomien hyödykkeiden poistot -5,1 -2,3 -1,8 -9,2

Liikevoitto (EBIT) 161,9 42,3 -13,7 190,5
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Osavuosikatsauksen liitteet

Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 ’Osavuo-
sikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadin-
taperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikat-
saus on tilintarkastamaton.

Metso otti 1.1.2014 käyttöön uuden konsernitilinpäätöstä 
koskevan IFRS 10 -standardin, uuden yritysten välisiä yhteis-
järjestelyitä koskevan IFRS 11 -standardin ja uuden liitetietojen 
esittämistä koskevan IFRS 12 -standardin. Näillä standardeilla ei 
ole olennaista vaikutusta tilinpäätöksiimme.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson varsinainen yhtiökokous 26.3.2014 vahvisti tilinpää-
töksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013. Lisäksi yhtiökokous päätti 
maksaa osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 1,00 euroa 
osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 8.4.2014. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on seitsemän jäsentä 
ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja vara-
puheenjohtajaksi Christer Gardellin. Hallituksen jäseniksi seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti kestävälle 
toimikaudelle valittiin Wilson Nélio Brumer, Ozey K. Horton Jr., 
Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä.

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 
48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille 
joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkki-
ona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille joiden kotipaikka on 
muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille 
joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa koko-
ukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat, mukaan lukien 
valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti myös, että palkkion 
saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee hankkia 40 pro-
sentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metson osakkeita markki-
noilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja 
että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa tammi–maa-
liskuun osavuosikatsauksen julkistamisesta, 24.4.2014. Osak-
keita hankittiin toukokuun alussa yhteensä 5 639 kappaletta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilin-
tarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusva-
liokunnan hyväksymää laskua vastaan. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat 
hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankki-
misesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisoikeuksien liikkee-
seenlaskusta.

Hallituksen valiokunnat ja henkilöstön edustus

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan 
tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövalio-
kuntien jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eeva Sipilä 
(puheenjohtaja), Lars Josefsson ja Nina Kopola. Palkitsemis- ja 
henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Lilius (puheenjoh-

taja), Christer Gardell ja Ozey K. Horton Jr. 
Metson Suomen-yksiköiden henkilöstöryhmät ovat valin-

neet henkilöstön edustajaksi Juha Lehtosen. Hän osallistuu 
hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen 
toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi. 

Osakkeet ja osakepääoma

Osakepääomamme oli jakautumisen jälkeen kesäkuun 
2014 lopussa 140 982 843,80 euroa ja osakkeiden lukumäärä                
150 348 256 kappaletta. Osakemäärään sisältyi 458 988 emoyh-
tiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastasi 0,31 prosent-
tia Metson osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. 

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 
tammi–kesäkuussa 2014 ilman omia osakkeita oli 149 879 327 
ja keskimääräinen laimennettu osakemäärä oli 149 932 877.

Osakekantamme markkina-arvo 30.6.2014 oli 4 147 miljoo-
naa euroa (4 970 milj. e) ilman emoyhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita. 

Osakemäärät ja osakekantamme markkina-arvo 30.6.2013 
ovat yhtiön tuolloisen rakenteen mukaisia eli sisältävät nykyisen 
Valmetin. Metson tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistuk-
seen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia.

Kannustinjärjestelmät 

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa kon-
sernin ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamis-
ohjelmaa. Lisätietoja saa verkkosivustoltamme: www.metso.
com/sijoittajat.

14.3.2014 hallitus päätti maksaa osakepalkkiojärjestelmän 
2011–2013 perusteella ansaitut palkkiot. Palkkioiden saajina oli 
39 henkilöä, joille luovutettiin yhteensä 24 649 emoyhtiön hal-
lussa olevaa omaa osaketta. Järjestelmän perusteella maksettu 
kokonaispalkkio sisälsi myös 24 649 Valmetin osaketta. Osakkei-
den luovuttaminen suunnatulla osakeannilla perustui Metson 
varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2012 hallitukselle antamaan 
valtuutukseen. Palkkiona luovutettavina osakkeina käytettiin 
osakemarkkinoilta hankittuja Metson osakkeita, joten kannus-
tinjärjestelmällä ei ollut osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. 

Osakkeiden vaihto

Metson osakkeita vaihdettiin tammi–kesäkuussa NASDAQ 
OMX Helsingissä 107 944 183 kappaletta, mikä vastasi 2 791 
miljoonaa euroa. Osakkeen hinta kauden viimeisenä kau-
pankäyntipäivänä 30.6.2014 oli 27,67 euroa ja katsauskauden 
keskimääräinen kurssi oli 25,85 euroa. Raportointikauden ylin 
noteeraus oli 30,11 ja alin 21,74 euroa.

Metson ADR-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa 
OTC (over-the-counter) -markkinoiden korkeimmalla tasolla, 
International OTCQX -markkinapaikalla. ADR-todistusten pää-
töskurssi 30.6.2014 oli 37,99 dollaria. Metson tunnus OTCQX-
markkinalla on ”MXCYY”, ja yksi ADR-todistus vastaa yhtä Met-
son osaketta.
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Metso Oyj, Konsernihallinto, Fabianinkatu 9 A, PL 1220, 00101 Helsinki
Puh. 020 484 100 • Faksi 020 484 101 • www.metso.com

Metson taloudellinen raportointi ja tapahtumat vuonna 2014

Vuoden 2014 tammi–syyskuun osavuosikatsaus julkistetaan 23.10.2014. 
Metson Pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day) järjestetään 26.11.2014

Liputusilmoitukset

Emme saaneet katsauskaudella liputusilmoituksia. 
30.6.2014 kahden osakkeenomistajan omistusosuus Met-

sossa oli yli 5,0 tai 10,0 prosenttia: Cevianin rahastojen (Cevian 
Capital II Master Fund L.P. ja Cevian Capital Partners Ltd.) 
yhteinen omistusosuus oli 13,8 prosenttia (30.4.2014) Metson 
osakkeiden kokonaismäärästä ja Solidium Oy:n 11,7 prosenttia 
(30.6.2014) Metson osakepääomasta ja äänimäärästä.

Luottoluokitukset

Standard & Poor’s Ratings Services (8. huhtikuuta 2014): vah-
visti nykyisen pitkäaikaisen luokituksen BBB ja lyhytaikaisen 
A-2, näkymät vakaat.  

Moody’s Investor’s Service (marraskuu 2013): pitkäaikainen 
luottoluokitus Baa2, näkymät negatiiviset. 
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