
Osavuosi-  
katsaus Q1

Outokummun 
ruostumaton teräs 
tukee maakaasuputkia 
Australiassa

Outokumpu toimittaa putkistojen hallintaan 
erikoistuneelle Vantrunkille ruostumatonta 
terästä maakaasuputkien alustoihin ja 
kannakkeisiin Gorgonin maakaasuprojektiin, 
joka on Australian kaikkien aikojen suurin 
rakennusprojekti. Käytettävä materiaali 
kestää käytössä jopa 20 vuotta aina -50 
asteesta 450 asteeseen. “Vantrunk on 
sitoutunut toimittamaan mahdollisimman 
korkealaatuisia kaapeliratkaisuja 
ääriolosuhteisiin”, Vantrunkilta kerrotaan. 
“Outokumpu on avainasemassa, 
jotta voimme täyttää lupauksemme 
asiakkaillemme.”
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EPÄTYYDYTTÄVÄ TULOS ODOTETTUA HEIKOMMILLA MARKKINOILLA  
 

Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes lyhyesti 

 

Liiketappio vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli pienempi kuin vuoden 2012 neljännellä 

neljänneksellä haastavasta toimintaympäristöstä ja ennakoitua epäsuotuisammasta kausivaihtelusta 

huolimatta.    

 

 Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä laski vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen 

aikana 1,2 % vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.  Euroopassa ruostumattoman 

teräksen perushinnat nousivat 3 % ja nikkelin keskihinta nousi 2 % vuoden 2012 neljänteen 

neljännekseen verrattuna. Keskimääräinen markkinahinta laski 5,6 % edellisvuoden vastaavaan 

jaksoon verrattuna.   

 Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 703 000 tonnia (IV/2012: 644 000 tonnia; 

I/2012: 758 000 tonnia). Edelliseen neljännekseen verrattuna kasvua vauhdittivat kausivaihtelut. 

Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna toimitukset laskivat johtuen heikosta taloustilanteesta 

sekä Outokummun ensimmäisellä neljänneksellä toteuttamista hinnankorotuksista.  

 Vaimeista markkinoista huolimatta Outokumpu pystyi nostamaan ruostumattoman teräksensä hintoja 

Euroopassa joskaan ei täysin tavoitteiden mukaisesti.  

 Operatiivinen tulos nousi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä -77 miljoonaan euroon (IV/2012: 

-162 milj. euroa). Tappiot pienenivät pääasiassa toimitusmäärien kasvun, kustannussäästöjen, jonkin 

verran aiempaa korkeampien hintojen ja ferrokromituotannon käyttöönoton vuoksi. Kannattavuus 

parani kaikilla liiketoiminta-alueilla vuoden 2012 neljänteen neljännekseen verrattuna. Eniten 

kannattavuuttaan paransivat High Performance Stainless & Alloys sekä Stainless Coil EMEA. 

Operatiivinen tulos laski verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen (I/2012: -21 milj. 

euroa). 

 Konsernin liiketulos vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli -82 milj. euroa (IV/2012: -307 milj. 

euroa), joka sisälsi 3 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varastovaikutuksia (IV/2012: -3 milj. euroa) ja -2 

milj. euroa kertaluonteisia eriä (IV/2012: -142 milj. euroa). 

 Liiketoiminnan kassavirta oli -46 milj. euroa (IV/2012: vertailukelpoista tietoa ei saatavilla). 

Negatiivinen kassavirta johtui pääasiassa Calvertin sulaton käyttöönottoon liittyvästä käyttöpääoman 

lisäyksestä.  

 Korolliset nettovelat nousivat 2 891 milj. euroon (31.12.2012: 2 620 milj. euroa), minkä seurauksena 

velkaantumisaste oli 103,3 % (31.12.2012: 88,8 %).  

 

Ensimmäisen neljänneksen aikana Outokumpu jatkoi Euroopan komission vaatimaa Ternin toimintojen ja 

niihin liittyvien omaisuuserien myyntiprosessia. Euroopan komission kanssa jatkettujen keskustelujen ja 

neuvottelujen seurauksena myyntiprosessin aikataulua on jatkettu vaaditun kilpailuviranomaisprosessin 

mahdollistamiseksi. Outokumpu odottaa voivansa julkistaa lisätietoja Ternin myynnistä vuoden 2013 toisen 

neljänneksen aikana. 

 

Näkymät vuoden 2013 toiselle neljännekselle 

 

Outokumpu pitää ennallaan odotuksensa vaimeasta vuoden ensimmäisestä puoliskosta ja odottaa 

liikevaihdon paranevan vuoden 2013 jälkipuoliskolla.   

 

Verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen Outokumpu odottaa vuoden 2013 toisen 

neljänneksen toimitusmäärien pysyvän ennallaan tai olevan hieman alhaisemmalla tasolla, tuotejakauman 

olevan heikompi ja nikkelin hinnan kehityksen lisäävän epävarmuutta. Ferrokromin ja Calvertin 

käyttöönottojen myönteisten vaikutusten odotetaan kuitenkin osittain kumoavan edellä mainittujen 

tekijöiden vaikutuksen.  

 

Niinpä Outokumpu odottaa vuoden 2013 toisen neljänneksen operatiivisen tuloksen olevan samalla tasolla 

tai hieman heikompi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin kustannussäästöohjelmiin liittyvät 

kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun toisen neljänneksen liiketulokseen. 
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Konsernin tunnusluvut

I/13 IV/12 I/12 2012

Oikaistu 
1)

Liikevaihto Milj. EUR 2 221 1 004 1 304 4 538

EBITDA Milj. EUR 12 -67 61 -50

Oikaisut EBITDAan 
2)

Milj. EUR 5 59 -1 121

Operatiivinen EBITDA Milj. EUR 17 -9 60 71

Liiketulos Milj. EUR -82 -220 3 -385

Oikaisut liiketulokseen 
3)

Milj. EUR 5 145 -1 217

Operatiivinen tulos Milj. EUR -77 -76 2 -168

Tulos ennen veroja Milj. EUR -140 -269 7 -524

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Milj. EUR -139 -309 12 -536

ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR -137 -170 24 -336

Tilikauden tulos Milj. EUR -152 -309 12 -536

Osakekohtainen tulos 
4)

EUR -0,07 -0,21 0,04 -0,46

ilman kertaluonteisia eriä 
4)

EUR -0,07 -0,11 0,09 -0,29

Sijoitetun pääoman tuotto % -5,8 -19,4 0,4 -8,2

ilman kertaluonteisia eriä % -5,7 -7,1 1,7 -4,0

Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR -46 45 116 266

Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot 
5)

Milj. EUR 82 2 885 79 3 155

Korollinen nettovelka kauden lopussa 
6)

Milj. EUR 2 891 2 620 1 495 2 620

Velkaantumisaste kauden lopussa 
6)

% 103,3 88,8 80,0 88,8

Ulkoiset toimitukset 1 000 tonnia 721 351 418 1 495

Ruostumattoman teräksen ulkoiset toimitukset 
7)

1 000 tonnia 703 337 399 1 428

Ruostumattoman teräksen perushinta 
8)

EUR/tonni 1 177 1 167 1 185 1 172

Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 15 705 16 649 7 968 16 649

2)
 Kertaluonteiset erät, muut kuin arvonalentumiset; sekä varastovoitot/tappiot, tilintarkastamaton.

3)
 Kertaluonteiset erät sekä varastovoitot/tappiot, tilintarkastamaton.

4) 
Vuoden 2012 luvut on laskettu osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukaisesti.

5)
 1.10.–31.12.2012 ja 1.1.–31.12.2012 luvut sisältävät Inoxumin hankinnan 2 720 milj. euroa ja hankintaan liittyviä

rahoitusleasingsopimuksia sekä käyttöomaisuushankintoja 79 milj. euroa.

6)
 31.3.2012 ilman osakeannin vaikutusta. Velkaantumisaste 31.3.2012 osakeannin vaikutus huomioiden oli 67,8 %.

7)
 Ilman ferrokromitoimituksia, mutta sisältää erikoismetalliseosten toimitukset. 

8)
 Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm cold rolled 304 sheet). 

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot

Toteutunut voittojen tai tappioiden jaksotusero ruostumattoman teräksen tonnia kohden on arvioitu perustuen jokaisen metallin 

ostohinnan ja laskutushinnan väliseen erotukseen laskettuna euroina tonnia kohden kerrottuna keskimääräisellä ruostumattoman 

teräksen metallipitoisuudella. Toteutumattoman jaksotuseron vaikutus käsittää nettorealisointiarvon muutokset vuosineljänneksen 

aikana. Jos metallien hinnoissa tapahtuu vuosineljänneksen aikana merkittävä negatiivinen muutos, varastot alaskirjataan jakson 

lopussa nettorealisointiarvoon, joka heijastaa alimpia odotettuja ruostumattoman teräksen markkinahintoja tulevaisuudessa. Koska 

tämän jaksotuserojen vaikutuksen odotetaan vaikuttavan Outokummun rahavirtaan vasta sen jälkeen, kun raaka-aine on myyty, se 

kirjataan toteutumattomaksi kirjaushetkellä.

1)
 Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen 

muutoksesta sekä uudistetun IAS 19 -standardin soveltamisesta johtuen.

Huom.: Tässä katsauksessa on esitetty vertailuja sekä Outokumpuun yksittäisenä yhtiönä että uuteen 

Outokumpuun yhdistettynä yhtiönä (vertailut perustuvat johdon arvioihin). Vertailukelpoisiksi merkityissä 

taulukoissa on esitetty vertailuja yhdistettyyn yhtiöön. Tekstissä esitetään ja vertaillaan vain 

vertailukelpoisia lukuja. Terni on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa. 
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Konsernin tunnusluvut, vertailukelpoiset

I/13 IV/12 I/12 2012

Liikevaihto Milj. EUR 2 221 2 067 2 648 9 458

EBITDA Milj. EUR 12 -117 73 -176

Oikaisut EBITDAan
 1)

Milj. EUR 5 59 -5 203

Operatiivinen EBITDA Milj. EUR 17 -58 68 27

Liiketulos Milj. EUR -82 -307 -58 -692

Oikaisut liiketulokseen 
2)

Milj. EUR 5 145 37 344

Operatiivinen tulos Milj. EUR -77 -162 -21 -348

Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot 
3)

Milj. EUR 82 254 181 821

Ulkoiset toimitukset 1 000 tonnia 721 658 777 2 853

Ruostumattoman teräksen ulkoiset toimitukset 
4)

1 000 tonnia 703 644 758 2 786

Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 15 705 16 649 17 351 16 649

1)
 Kertaluonteiset erät, muut kuin arvonalentumiset; sekä varastovoitot ja -tappiot, tilintarkastamaton.

2)
 Kertaluonteiset erät sekä varastovoitot ja -tappiot, tilintarkastamaton.

3) 
1.10.–31.12.2012 ja 1.1.–31.12.2012 luvut sisältävät Inoxum-hankintaan liittyviä rahoitusleasingsopimuksia ja käyttöomaisuushankintoja 79 milj. euroa.

4)
 Ilman ferrokromitoimituksia, mutta sisältää erikoismetalliseosten toimitukset. 

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot

Toteutunut voittojen tai tappioiden jaksotusero ruostumattoman teräksen tonnia kohden on arvioitu perustuen jokaisen metallin ostohinnan ja 

laskutushinnan väliseen erotukseen laskettuna euroina tonnia kohden kerrottuna keskimääräisellä ruostumattoman teräksen metallipitoisuudella. 

Toteutumattoman jaksotuseron vaikutus käsittää nettorealisointiarvon muutokset vuosineljänneksen aikana. Jos metallien hinnoissa tapahtuu 

vuosineljänneksen aikana merkittävä negatiivinen muutos, varastot alaskirjataan jakson lopussa nettorealisointiarvoon, joka heijastaa alimpia odotettuja 

ruostumattoman teräksen markkinahintoja tulevaisuudessa. Koska tämän jaksotuserojen vaikutuksen odotetaan vaikuttavan Outokummun rahavirtaan 

vasta sen jälkeen, kun raaka-aine on myyty, se kirjataan toteutumattomaksi kirjaushetkellä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: 

 

”Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Outokumpu aloitti toimintansa yhdistyneenä yhtiönä Inoxum-

yrityskauppa toteuduttua 28.12.2012. Yhdistyminen on edennyt hyvin, ja uuden strategian toteuttaminen 

on jo täydessä vauhdissa. Olemme pystyneet pitämään sekä asiakaspalvelun laadun että 

asiakastyytyväisyyden korkealla tasolla yhdistyneen yhtiön toiminnan ensi kuukausina. 

 

Ruostumattoman teräksen markkinat pysyvät haasteellisina johtuen heikkona jatkuneesta taloustilanteessa 

erityisesti Euroopassa ja osittain myös Yhdysvalloissa. Suotuisa kausivaihtelu on tyypillistä ensimmäiselle 

neljännekselle, mutta tänä vuonna sen vaikutus jäi aiempaa vaimeammaksi. Siksi ruostumattoman 

teräksen perushinta jäi alle tavoitteen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteenamme on 

edelleen nostaa hintoja tukeaksemme Outokummun kannattavuuden palauttamista vuonna 2013. 

 

Liiketoiminta-alueistamme High Performance Stainless & Alloys ja etenkin sen erikoisteräsliiketoiminta sekä 

Stainless Coil EMEA paransivat selvästi tulostaan vuoden 2012 neljänteen neljännekseen verrattuna. 

Tulosparannusta vauhdittivat myyntimäärien kasvu, hintojen nousu, kustannussäästöt ja 

ferrokromituotannon käyttöönotto. Yrityskauppaan liittyvät synergiasäästöt olivat yhteensä 16 miljoonaa 

euroa. Olemme asettaneet tälle vuodelle tavoitteeksi 50 miljoonan euron synergiasäästöt, ja tavoitteen 

toteutuminen on edennyt suunnitellusti. Kannattavuutemme jäi kuitenkin heikoksi, ja jatkamme 

määrätietoisia toimia tilanteen korjaamiseksi. 

 

Liiketoiminnan kassavirta kääntyi negatiiviseksi ensimmäisellä neljänneksellä johtuen lähinnä 

suunnitellusta Calvertin sulaton ylösajosta Yhdysvalloissa. Keskitymme loppuvuoden käyttöpääoman 

hallintaan sekä tuloksen ja operatiivisen kassavirran parantamiseen.  
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P150-säästöohjelma etenee suunnitellusti. Odotamme saavuttavamme 30–50 miljoonan euron säästöt 

vuonna 2013 ja täydet 150 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Osana 

synergiasäästöjä ja P150-säästöohjelmaa olemme julkistaneet tänään lisätietoja suunnitelluista 

henkilöstövähennyksistä, joiden tavoitteena on pienentää liiketoiminnan kuluja merkittävästi. Uusien 

toimien myötä odotamme henkilöstömme vähenevän maailmanlaajuisesti 2 500 työntekijällä vuoteen 2017 

mennessä. 

 

Outokummun muutos edellyttää vaikeita päätöksiä. Olen kuitenkin varma, että valitsemamme strategia ja 

toteuttamamme toimenpiteet mahdollistavat yhtiön kääntämisen kannattavaksi ja voimme ottaa täyden 

hyödyn irti asemastamme maailman johtavana ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseosten 

tuottajana.” 
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Milj. euroa Q1 2013 Tavoite 2013 Tavoite 2017

Synergiasäästöt yhteensä 16 50 200

joista tuotannon optimointi 13 % ~35 %

joista hankinnat 84 % ~45 %

joista myynti ja hallinto 3 % ~20 %

Strategian tilannekatsaus 
 
Inoxumin yhdistäminen käynnissä – synergiasäästöt toteutuvat suunnitellusti 

 

Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes oli konsernin ensimmäinen neljännes täysin yhdistyneenä yhtiönä 

Inoxum-yrityskaupan toteuduttua 28.12.2012. Integraatioon panostettiin vahvasti ensimmäisellä 

neljänneksellä. Organisaatiomuutos viimeisteltiin, ja uusi organisaatiomalli toteutettiin kaikkialla yhtiössä.  

 

Synergiasäästöt toteutuivat suunnitellusti, ja tavoitteet pysyvät ennallaan. Säästötavoite on 50 milj. euroa 

vuonna 2013 ja yhteensä 200 milj. euroa vuoteen 2017 mennessä.  

 

Synergiasäästöt ja tavoitteet vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yllä oleva taulukko osoittaa, miten hyvin säästötavoitteiden saavuttamisessa edettiin vuoden 2013 

ensimmäisellä neljänneksellä. Krefeldin sulaton nopea alasajo ja hankinnoissa saavutetut säästöt ovat 

tukeneet säästötavoitteiden toteutumista. Toisaalta esimerkiksi Stainless Coil Americas - ja High 

Performance Stainless & Alloys -liiketoiminta-alueilla on ollut haasteita. Yleisesti ottaen Outokumpu on 

kuitenkin edennyt vakaasti kohti vuodeksi 2013 asetettua tavoitetta saavuttaa 50 milj. euron 

synergiasäästöt.  

 

Yrityskaupan myönnytykseen kuuluvien omaisuuserien myynti jatkuu, ja Outokumpu arvioi parhaillaan 

tarjouksia. Euroopan komission kanssa jatkettujen keskustelujen ja neuvottelujen jälkeen myyntiprosessin 

aikataulua on jatkettu vaaditun kilpailuviranomaisprosessin mahdollistamiseksi. Outokumpu odottaa 

voivansa julkistaa lisätietoja myyntiprosessista vuoden 2013 toisella neljänneksellä.  

 

Meneillään olevat lisäarvoa tuovat investoinnit ja uudet kustannussäästöohjelmat 

 

Ferrokromin tuotannon käyttöönotto  

Uuden kapasiteetin käyttöönotto eteni suunnitellusti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, ja yhtiö 

odottaa yltävänsä noin 400 000 tonnin ferrokromituotantoon vuonna 2013 (230 000 tonnia vuonna 2012) 

ja täyteen 530 000 tonnin kapasiteettiin vuonna 2015. Työt etenivät ensimmäisellä neljänneksellä hieman 

etuajassa, ja ferrokromin tuotanto oli 97 000 tonnia.  

 

Calvertin integroidun tuotantolaitoksen käyttöönotto etenee suunnitellusti 

Calvertin sulaton käyttöönotto on edennyt suunniteltua nopeammin. Ensimmäinen sulatus tehtiin 

marraskuussa 2012, ja nyt sulatto tuottaa sekä austeniittisia että ferriittisiä aihioita sekä kaikkia leveyksiä 

36 tuumasta 72 tuumaan. Aihiot ja musta kuumanauha käytetään Calvertin kylmävalssaamossa sekä 

toimitetaan Meksikon tehtaille, mikä vähentää tuontia Euroopasta Pohjois-Amerikkaan ja lyhentää 

toimitusaikoja asiakkaille.  Kuumavalssaamo toimii odotusten mukaisesti, ja sen käyttöönotto etenee hyvin. 

Yhtiö aikoo edelleen keskittyä ensiluokkaisen toimitusvarmuuden takaamiseen.   

 

Uusi P150-ohjelma etenee hyvin  

Outokumpu jatkaa vahvaa panostustaan kustannusten hallintaan toteuttamalla uuden P150-

kustannussäästöohjelman, joka julkistettiin aiemmin tänä vuonna. Tavoitteena on pienentää Outokummun 

vuosittaisia kustannuksia 150 milj. euroa vuoden 2014 loppuun mennessä synergiasäästöjen lisäksi. 

Näiden lisäksi tänä vuonna toteutuu viime vuoden P100-ohjelman 60 milj. euron kustannussäästöt. Uuden 

P150-ohjelman odotetaan tuovan 30–50 milj. euron säästöt vuonna 2013. Säästöjä haetaan pääasiassa 

vähentämällä työpaikkoja, pienentämällä hallintokustannuksia ja muita yleisiä kustannuksia, vähentämällä 
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IT-kustannuksia ja tehostamalla hankintoja. Ohjelman piiriin kuuluvat konsernitoiminnot ja kaikki 

liiketoiminta-alueet.  

 

P300-ohjelmasta saatiin ensimmäiset näkyvät tulokset 

Outokumpu julkisti helmikuussa 2013 uuden kassavirran ja käyttöpääoman hallintaohjelman. P300-

ohjelma on tarkoitus viedä päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2013 ensimmäinen 

neljännes käytettiin ohjelman suunnitteluun ja yhdistetyn yhtiön tiedon keräämiseen. Ohjelman tavoitteena 

on pienentää käyttöpääomaa 300 milj. euroa (noin 150 milj. euroa vuonna 2013) pienentämällä varastoja 

ja tehostamalla saatavien ja maksujen hallintaa. Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä varastot 

odotetusti kasvoivat, mikä johtui pääasiassa Calvertin integroidun tuotantolaitoksen käyttöönotosta 

Yhdysvalloissa.  

 

Tubinoxiasta tuli putkituotteiden yhteisyrityksen OSTP:n enemmistöosakas 

Outokumpu ilmoitti 18.1.2013, että sen yhtiökumppani Tubinoxia S.r.l. oli käyttänyt optionsa ja nostanut 

omistusosuutensa OSTP-yhteisyrityksessä 36 %:sta 51 %:iin. OSTP muodostettiin heinäkuussa 2011, kun 

Outokumpu päätti luopua putkiliiketoiminnoista osana liiketoimintojensa uudelleenjärjestelyjä.  Outokumpu 

jatkaa yhtiön vähemmistöosakkaana 49 %:n omistusosuudella. Yrityskaupan kauppahinta ja vaikutus 

Outokummun tilinpäätökseen olivat marginaalisia. 
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USD/t 2012 Q1 2012 Q4 2012 Q1 2013 ∆ 2012-2013 ∆ Q4/12-Q1/13

Eurooppa     Perushinta 1 508 1 554 1 513 1 554 0,0% 2,7%

                       Seosainelisä 1 797 1 922 1 707 1 730 -10,0% 1,3%

                       Markkinahinta 3 304 3 477 3 220 3 283 -5,6% 2,0%

USA                Perushinta 1 340 1 367 1 301 1 323 -3,2% 1,7%

                       Seosainelisä 1 841 2 046 1 680 1 742 -14,9% 3,7%

                       Markkinahinta 3 182 3 413 2 981 3 064 -10,2% 2,8%

Kiina              Markkinahinta 2 641 2 940 2 523 2 587 -12,0% 2,5%

Milj. tonnia 2012 Q1 2012 Q4 2012 Q1 2013 ∆ 2012-2013 ∆ Q4/12-Q1/13

EMEA 6,8 1,7 1,7 1,6 -2,8% -3,7%

Amerikka 3,4 0,8 0,8 0,8 -5,4% -2,8%

APAC 20,7 5,2 5,1 5,2 0,0% 2,7%

Yhteensä 30,8 7,7 7,6 7,6 -1,2% 0,7%

Markkinoiden kehitys 
 

Ruostumattoman teräksen kysyntä kasvoi edelleen Aasian ja Tyynenmeren alueella mutta heikkeni 

Euroopassa ja Amerikassa 

 

Ruostumattomien terästuotteiden maailmanlaajuinen todellinen kysyntä oli 7,6 milj. tonnia vuoden 2013 

ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntä laski 1,2 % vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 

Kysyntä laski Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) 2,8 % ja Amerikassa 5,4 % edellisvuodesta 

mutta pysyi ennallaan Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueella. Ruostumattoman teräksen 

maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi 0,7 % vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Nousu johtui 

pääasiassa kulutuksen kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

 
Ruostumattomien terästuotteiden todellisen kysynnän markkinakehitys vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: SMR, huhtikuu 2013 

 

Kysyntä laski kulutustavara- ja lääketeollisuudessa 1,7 %, autoteollisuudessa 3,6 % ja metallinjalostuksessa 

6,4 % vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Toisaalta kysyntä kasvoi kemian- ja 

petrokemianteollisuudessa sekä energiateollisuudessa 2,5 % ja  rakennusteollisuudessa 1,7 % 

edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 

 

Tuonti Eurooppaan oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 22 % kokonaiskysynnästä, mikä oli yli 

vuoden 2012 keskitason eli 18 %:n. Suurimpia tuojamaita olivat Kiina, Etelä-Korea, Intia, Etelä-Afrikka, 

Taiwan ja Yhdysvallat. Tuonti NAFTA-maihin oli tammikuussa 2013 noin 17 % alueen kokonaiskysynnästä eli 

hieman alle vuoden 2012 keskitason eli 19 %:n (Eurofer 4/2013). 
 

Ruostumattoman teräksen markkinahinnat 

 

Kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn keskimääräiset markkinahinnat 

(perushinta ja seosainelisä) Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa nousivat vuoden 2013 ensimmäisellä 

neljänneksellä hieman vuoden 2012 neljänteen neljännekseen verrattuna. Euroopassa perushinta nousi 

noin 3 %, mutta seosainelisä pysyi lähes ennallaan. Yhdysvalloissa hintojen nousu edelliseen neljännekseen 

verrattuna johtui pääasiassa seosainelisän 4 %:n noususta. Euroopan ja Kiinan markkinahintojen erot olivat 

vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tasolla. Hintojen noususta huolimatta keskimääräiset markkinahinnat 

olivat merkittävästi alhaisemmat kuin edellisvuoden ensimmäisellä neljänneksellä, johon verrattuna 

keskimääräiset markkinahinnat laskivat Yhdysvalloissa 10,2 %, Kiinassa 12,0 % ja Euroopassa 5,6 %. 
 

Kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn keskimääräiset markkinahinnat  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lähde: CRU, huhtikuu 2013 
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Kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn markkinahintojen kehitys alueittain  

 

 
 

Lähde: CRU, huhtikuu 2013 
 

Seosaineiden hintakehitys  

 

Nikkelin hinta1 alkoi nousta tammikuun lopussa maailmantalouden näkymien paranemisen ja 

ruostumattoman teräksen varastojen täyttämistä koskevien odotusten myötä. Nikkelin hinta saavutti 

vuosineljänneksen huippunsa helmikuun alussa, jolloin se oli 18 600 dollaria tonnilta. Kiinan metallien 

kysyntään ja maailmantalouden kehitykseen liittyvän epävarmuuden vuoksi nikkelin hinta laski helmikuun 

alusta kuun loppuun, jolloin se oli 16 425 dollaria tonnilta, alimmalla tasollaan neljänneksen aikana. 

Nikkelin keskihinta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 17 310 dollaria tonnilta eli 2 % 

korkeampi kuin vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä (16 967 dollaria tonnilta).  

 

Ferrokromin Euroopan sopimushinta2 nousi 1,125 dollariin naulalta vuoden 2013 ensimmäisellä 

neljänneksellä. Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä hinta oli 1,10 dollaria naulalta. Nousua vauhdittivat 

odotukset ruostumattoman teräksen kysynnän kasvusta sekä eteläafrikkalaisen ferrokromin tarjonnan 

lasku kansallisen sähköntoimittajan sähkön rajoitetun saatavuuden takia. Ferrokromin sopimushinta 

vuoden 2013 toiselle neljännekselle oli 1,27 dollaria naulalta. 

 

Ferromolybdeenin hinta3 oli ensimmäisellä neljänneksellä korkeimmillaan tammikuun alussa 29,5 dollaria 

kilolta. Sen jälkeen hinta alkoi laskea ja oli alimmillaan maaliskuun lopussa 26,8 dollaria kilolta. 

Ensimmäisen neljänneksen keskihinta oli 28,2 dollaria kilolta eli 2 % korkeampi kuin vuoden 2012 

neljännellä neljänneksellä (27,7 dollaria kilolta). 

 
1) Nikkelin settlement-noteeraus Lontoon metallipörssissä (LME), päivittäinen virallinen noteeraus dollareina tonnilta 

2) Ferrokromi: Metal Bulletin, quarterly contract price, Ferrochrome lumpy chrome charge, basis 52% chrome 

3) Ferromolybdeeni Metal Bulletinissa kahdesti viikossa julkistetun ylä- ja alahinnan keskiarvona 
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Stainless Coil EMEA -tunnuslukuja, vertailukelpoisia

I/12 II/12 III/12 IV/12 2012 I/13

Toimitukset yhteensä 1 000 tonnia 507 484 435 442 1 867 498

Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 474 461 409 408 1 752 447

Liikevaihto Milj. EUR 1 630 1 642 1 379 1 331 5 982 1 397

EBITDA Milj. EUR 55 -58 -14 -19 -35 20

Kertaluonteiset erät EBITDAssa Milj. EUR - -62 -3 -7 -71 -

Liiketulos Milj. EUR -35 -114 -63 -65 -276 -28

Liiketuloksen kertaluonteiset erät Milj. EUR -42 -71 -6 -7 -126 -

Liiketoiminta-alueet  
 

Uusi Outokumpu koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta, jotka vastaavat omasta myynnistään, 

kannattavuudestaan, tuotannostaan ja toimitusketjunsa hallinnasta: 

 

• Stainless Coil EMEA (ferrokromitoiminnot mukaan lukien) 

• Stainless Coil Americas 

• Stainless APAC 

• High Performance Stainless & Alloys 

 

Stainless Coil EMEA 

 

Stainless Coil EMEA (EMEA) on Outokummun suurin liiketoiminta-alue. Se valmistaa suuren volyymin 

teräslajeja sekä räätälöityjä lajeja. Yksikön valmistamaa teräslajien valikoimaa, joka käsittää erilaisia 

pintakäsittelyjä, käytetään pääasiassa autoteollisuudessa, raskaassa liikenteessä, kodinkoneissa, 

rakennusteollisuudessa ja prosessiteollisuudessa. EMEAlla on tuotantolaitokset Torniossa Suomessa sekä 

Krefeldissä, Bochumissa, Dillenburgissa, Dahlerbrückissa ja Benrathissa Saksassa. Toimintoihin kuuluu 

myös viimeistely-yksikkö Terneuzenissa Alankomaissa. Stainless Coil EMEAlla on kattava myyntiverkosto 

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Lisäksi liiketoiminta-alueeseen kuuluvat konsernin oma kromikaivos 

Kemissä ja ferrokromituotanto Torniossa Suomessa.  

 

Vuonna 2013 EMEA keskittyy ylläpitämään ja parantamaan Outokummun erittäin vahvaa asemaa 

ruostumattoman teräksen nauhatuotteissa Euroopassa olemalla paras asiakaspalvelussa, tuotteissa ja 

tuotannossa. Yksikön tavoitteena on myös nostaa kapasiteetin käyttöastetta sulkemalla Krefeldin sulatto 

sekä parantaa kromikaivoksen ja ferrokromituotannon kustannustehokkuutta. 

 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä EMEA keskittyi Outokummun ja Inoxumin yhdistymiseen sekä 

kustannustehokkaan tuotantoalustan kehittämiseen ja laadukkaan asiakaspalvelun varmistamiseen. 

Krefeldin sulaton asteittainen alasajo on lisännyt tuotantomääriä Torniossa ja Bochumissa. Liiketoiminta-

alue tekee jatkuvasti työtä varmistaakseen tuotteiden valmistuksen sujuvan siirron Krefeldistä Tornioon. 

Krefeldin sulatto suljetaan vuoden loppuun mennessä, mikä vähentää sulatuskapasiteettia 600 000 

tonnilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminta-alueen käyttökate (EBITDA) oli 20 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä, eli se parani 

-19 milj. eurosta vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, mutta laski verrattuna vuoden 2012 

ensimmäiseen neljännekseen (I/2012: 55 milj. euroa). Käyttökate laski vuoden 2012 ensimmäiseen 

neljännekseen verrattuna johtuen heikommasta markkinatilanteesta ja vaimeammasta kausivaihtelusta. 

  

Liiketulos parani selvästi ja oli -28 milj. euroa (IV/2012: -65 milj. euroa). Tähän vaikutti ruostumattoman 

teräksen toimitusten kasvu 447 000 tonniin (IV/2012: 408 000 tonnia), mikä nosti kapasiteetin 

käyttöastetta. Lisäksi tappiota pienensivät aiempaa matalammat kiinteät ja muuttuvat kustannukset 

etenkin metalliromun hankinnassa saavutettujen synergiasäästöjen ja päätökseen viedyn P100-ohjelman 

seurauksena. 
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Stainless Coil Americas -tunnuslukuja, vertailukelpoisia

I/12 II/12 III/12 IV/12 2012 I/13

Toimitukset 1 000 tonnia 102 90 102 105 400 102

Liikevaihto Milj. EUR 253 246 217 207 923 202

EBITDA Milj. EUR -19 -39 -31 -44 -134 -38

Kertaluonteiset erät EBITDAssa Milj. EUR -1 - - - -1 -

Liiketulos Milj. EUR -29 -51 -44 -59 -182 -55

Liiketuloksen kertaluonteiset erät Milj. EUR -1 - - - -1 -

 

Ruostumattoman teräksen perushinnan nousun myönteiset vaikutukset näkyivät pääasiassa tuotteiden 

myynnissä jakelijoille, koska ne perustuvat enemmän yksittäisiin kauppoihin. Myynti loppuasiakkaille 

perustuu sen sijaan kiinteähintaisiin ja pitkäaikaisiin sopimuksiin, joista suuri osa tehtiin vuoden 2012 

viimeisellä neljänneksellä.   

 

Liiketoiminta-alueen odotettua parempi ensimmäisen neljänneksen tulos johtui myös hyvin sujuneesta 

ferrokromituotannon käyttöönotosta. Ferrokromin tuotanto vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 

vastasi tavoitteita ja oli 97 000 tonnia kolmessa valokaariuunissa. Uusi valokaariuuni nro 3 ylsi 

maaliskuussa noin kahteen kolmasosaan tavoitellusta täydestä kapasiteetista. Hanke ja tuotannon 

käyttöönotto etenevät hyvin: koneisiin ja laitteisiin tehdään tavanomaisia muutoksia ja normaalia 

hienosäätöä.  

 

Stainless Coil Americas 

 

Stainless Coil Americas -liiketoiminta-alueella on tuotantolaitokset Meksikossa ja Yhdysvalloissa ja 

palvelukeskus Argentiinassa. Lisäksi sillä on myyntitoimistot Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Brasiliassa. 

Liiketoiminta-alue palvelee erilaisia asiakkaita, kuten jakelijoita, autoteollisuutta, kuljetusteollisuutta, 

kodinkoneteollisuutta, öljy- ja kaasuteollisuutta, kemian- ja petrokemianteollisuutta, elintarviketeollisuutta ja 

rakennusteollisuutta.   

 

Vuonna 2013 liiketoiminta-alueen tavoitteena on rakentaa vahva markkina-asema Amerikan mantereella 

keskittymällä ylivoimaiseen tuotelaatuun, tekniseen osaamiseen ja toimitusvarmuuteen. Calvertin 

integroidun tehtaan käyttöönotto Yhdysvalloissa on yksi vuoden 2013 painopistealueista. Lisäksi 

liiketoiminta-alue jatkaa menestyksekästä toimintaansa Meksikossa. 

 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liiketoiminta-alue keskittyi Calvertin tehtaan käyttöönottoon sekä 

asiakassuhteiden luomiseen ja kehittämiseen Amerikan mantereella. Calvertin sulaton käyttöönotto on 

edennyt suunniteltua nopeammin. Ensimmäinen sulatus tehtiin marraskuussa 2012, ja nyt sulatto tuottaa 

sekä austeniittisia että ferriittisiä aihioita sekä kaikkia leveyksiä 36 tuumasta 72 tuumaan. Aihiot ja musta 

kuumanauha käytetään Calvertin kylmävalssaamossa ja toimitetaan Meksikon tehtaille, mikä vähentää 

tuontia Euroopasta ja lyhentää toimitusaikoja asiakkaille.  Kuumavalssaamo toimii odotusten mukaisesti, ja 

sen käyttöönotto etenee hyvin. Lisäksi kylmävalssaamon käyttöönotto on lisännyt tuotantomääriä 

merkittävästi vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Liiketoiminta-alue aikoo edelleen 

keskittyä ensiluokkaisen toimitusvarmuuden takaamiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stainless Coil Americas -liiketoiminta-alueen käyttökate parani odotetusti 7 milj. euroa ja oli -38 milj. euroa 

vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä (IV/2012: -44 milj. euroa). Vuoden 2012 ensimmäiseen 

neljännekseen verrattuna käyttökate laski Calvertin korkeammista kiinteistä kustannuksista johtuen 

volyymien kasvaessa vain asteittain.  

 

Liiketulos parani 4 milj. euroa ja oli -55 milj. euroa (IV/2012: -59 milj. euroa). Tämä johtui pääasiassa 

Calvertin tehtaan asteittaisesta käyttöönotosta ja Meksikon kylmävalssaamon tulosparannuksesta vuoden 

2012 neljänteen neljännekseen verrattuna.  
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Stainless APAC -tunnuslukuja, vertailukelpoisia

I/12 II/12 III/12 IV/12 2012 I/13

Toimitukset 1 000 tonnia 23 26 25 30 104 36

Liikevaihto Milj. EUR 74 75 67 79 294 85

EBITDA Milj. EUR 4 3 -1 -2 4 4

Kertaluonteiset erät EBITDAssa Milj. EUR - - - -6 -6 -

Liiketulos Milj. EUR 0 -2 -7 -6 -14 0

Liiketuloksen kertaluonteiset erät Milj. EUR - - - -6 -6 -

 

Stainless APAC 

 

Stainless APAC -liiketoiminta-alueen tavoitteena on kasvaa kannattavasti erityisesti vaativissa sovelluksissa 

ja vahvistaa Outokummun asemaa Aasian ja Tyynenmeren alueella. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu 

paikallinen kylmävalssattua ruostumatonta terästä valmistava SKS Shanghai, josta Outokumpu omistaa  

60 %. Lisäksi liiketoiminta-alueella on palvelukeskukset Kiinassa ja Australiassa sekä laaja tuotevalikoima 

etenkin erikoisteräksissä ja erikoismetalliseoksissa. Palvelukeskusten lisäksi liiketoiminta-alueen kattavaa 

myyntiverkostoa täydentää paikallisten varastojen verkosto.  

 

Vuonna 2013 Stainless APACin toiminta painottuu Outokummun kasvun tukemiseen. Se aikoo vahvistaa 

kannattavasti asemaansa Aasian ja Tyynenmeren alueella keskittymällä asiakas- ja tuotesegmentteihin, 

joissa Outokumpu erottautuu kilpailijoistaan ja pystyy tarjoamaan lisäarvoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stainless APAC -liiketoiminta-alueen käyttökate ja liiketulos pysyivät ennallaan sekä vuoden 2012 

ensimmäiseen että neljänteen neljännekseen verrattuna ottaen huomioon 6 milj. euron varastojen  

alaskirjauksen vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä.  

 

SKS1 teki vakaan tuloksen, ja oma materiaalimyynti kasvoi vuokrattuun kylmävalssaukseen verrattuna. 

Kiinan markkinat olivat edelleen vaisut, mikä laski tuotantomääriä ja johti epäsuotuisaan tuotejakaumaan.  

 
1) SKS: Shanghai Krupp Stainless, Outokummun kylmävalssaamo Kiinassa 
 

High Performance Stainless & Alloys (HPSA) 

 

Inoxumin erikoismetalliseoksiin (Outokumpu VDM) ja Outokummun ruostumattomiin erikoisteräksiin 

liittyvien toimintojen yhdistäminen takaa yhtiölle erittäin vahvan aseman markkinoilla. Outokummulla on 

laaja valikoima erikoisteräksiä ja erikoismetalliseoksia, joita käytetään vaativimmissa sovelluksissa ja jotka 

luovat yhtiölle houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia. Tuotevalikoimaan kuuluvat erikoisteräkset, kuten 

duplex, austeniittiset erikoisteräslajit, kuumuutta kestävät ruostumattomat teräslajit sekä nikkeli-,  

titaani-, koboltti- ja zirkoniumseokset. Nämä materiaalit räätälöidään asiakkaiden vaatimusten mukaan, 

jotta niistä voidaan rakentaa kestäviä ratkaisuja vaativimpiinkin olosuhteisiin. Liiketoiminta-alueella on 

erikoisteräksen tuotantolaitokset Avestassa ja Nybyssä (Special Coil) sekä Klosterissa (Thin Strip) ja 

Degerforsissa (Special Plate) Ruotsissa, Sheffieldissä (Long Products) Isossa-Britanniassa ja New Castlessa 

(Special Plate) sekä Wildwoodissa ja Richburgissa (Long Products) Yhdysvalloissa. Erikoismetalliseoksia 

tuotetaan Werdohlissa, Altonassa, Siegenissä, Essenissä ja Unnassa Saksassa sekä Florham Parkissa ja 

Renossa Yhdysvalloissa (Outokumpu VDM). 

  

Vuonna 2013 liiketoiminta-alueena painopistealueena on parantaa kannattavuutta hankkimalla uusia 

asiakkaita ja hyödyntämällä myyntimahdollisuuksia. Tavoitteena on myös hakea synergiaetuja 

erikoisterästen ja erikoismetalliseosten liiketoiminnoissa.  

  

Ruotsin Degerforsin kvarttolevytehtaaseen ja VDM:n tuotantolaitoksiin liittyvät investointiohjelmat etenivät 

suunnitellusti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. 
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High Performance Stainless & Alloys -tunnuslukuja, vertailukelpoisia

I/12 II/12 III/12 IV/12 2012 I/13

Toimitukset 1 000 tonnia 176 157 130 134 597 159

Liikevaihto Milj. EUR 915 851 771 689 3,226 798

EBITDA Milj. EUR 61 37 25 -9 114 35

Kertaluonteiset erät EBITDAssa Milj. EUR - -0 -1 -7 -8 -

Liiketulos Milj. EUR 37 14 -1 -120 -70 14

Liiketuloksen kertaluonteiset erät Milj. EUR - -0 -1 -93 -94 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPSA:n käyttökate parani 35 milj. euroon (IV/2012: -9 milj. euroa). Sitä paransivat toimitusten kasvu  

(18 %), hintojen nousu ja kiinteiden kulujen lasku. Käyttökate ei yltänyt vuoden 2012 vastaavan jakson 

tasolle, ja toimitusmäärät olivat 10 % pienemmät vähentyneen projektitoiminnan ja tiukan kilpailutilanteen 

seurauksena. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen käyttökate oli alemmalla tasolla kuin vuoden 2012 

ensimmäisellä neljänneksellä (I/2012: 61 milj. euroa).  

 

Liiketulos parani 14 milj. euroon (IV/2012: -120 milj. euroa). Kertaluonteisten erien laskun ohella 

liiketuloksen parannus johtui suurelta osin Special Coil -liiketoimintalinjan kääntymisestä kannattavaksi 

toimitusten kasvun ja entistä paremman tuotejakauman myötä aiempien uudelleenjärjestelyjen 

seurauksena. Myös Special Plate - ja Long Products -liiketoimintalinjat vaikuttivat myönteisesti tulokseen.  
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Ulkoiset toimitukset, vertailukelpoiset

1 000 tonnia I/12 II/12 III/12 IV/12 2012 I/13

Kylmävalssatut tuotteet 525 465 466 458 1 914 483

Kirkkaat kuumanauhat 126 109 97 96 428 101

Kvarttolevyt 26 23 21 19 88 23

Pitkät tuotteet 16 16 14 13 59 14

Puolituotteet 70 116 70 64 320 93

Ruostumaton teräs 
1)

51 95 56 50 252 75

Ferrokromi 19 21 14 14 68 18

Putkituotteet 14 12 9 9 44 6

Ulkoiset toimitukset yhteensä 777 741 677 658 2 853 721

Ruostumattoman teräksen ulkoiset toimitukset 758 720 663 644 2 786 703

1)
 Mustat kuumanauhat, aihiot, teelmät ja muut ruostumattomat teräs- sekä erikoismetalliseostuotteet

Taloudellinen kehitys 
 

Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä kausivaihtelun 

myötä 9 % vuoden 2012 neljänteen neljännekseen verrattuna ja olivat yhteensä 703 000 tonnia. Vuoden 

2013 ensimmäisen neljänneksen vaisusta markkinakysynnästä huolimatta operatiivinen tulos nousi -77 

milj. euroon (IV/2012: -162 milj. euroa). Nousu johtui pääasiassa Stainless Coil EMEA -liiketoiminta-alueen 

tulosparannuksesta ja toimitusten kasvusta, High Performance Stainless & Alloys -liiketoiminta-alueen 

toimitusten kasvusta ja  tappion pienenemisestä Stainless Coil Americas –liiketoiminta-alueella. Vuoden 

2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liiketulos heikkeni johtuen heikosta markkinatilanteesta ja 

vaisummasta kausivaihtelusta. 

 

Liiketoiminnan kassavirta oli -46 milj. euroa, ja siten velkaantumisaste nousi 103,3 %:iin (31.12.2012:  

88,8 %). Negatiivinen kassavirta johtui pääasiassa Calvertin tuotantolaitoksen käyttöönotosta ja sen 

aiheuttamasta käyttöpääoman lisäyksestä.  

 

Huom.: Tässä katsauksessa on esitetty vertailuja sekä Outokumpuun yksittäisenä yhtiönä että uuteen 

Outokumpuun yhdistettynä yhtiönä (vertailut perustuvat johdon arvioihin). Vertailukelpoisiksi merkityissä 

taulukoissa on esitetty vertailuja yhdistettyyn yhtiöön. Tekstissä esitetään ja vertaillaan vain 

vertailukelpoisia lukuja. Terni on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa. 

 

Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat hieman  

 

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 9 % ja olivat 

703 000 tonnia (IV/2012: 644 000 tonnia). Metallien hintojen lasku lupaavasti alkaneen tammikuun 

jälkeen sekä tavanomaista alhaisempi varastojen täydentäminen heikensivät kysyntää Euroopassa. 

Ferrokromin toimitukset olivat 18 000 tonnia ensimmäisellä neljänneksellä (IV/2012: 14 000 tonnia). 

Yhteensä toimitukset kasvoivat 10 % ja olivat 721 000 tonnia ensimmäisellä neljänneksellä (IV/2012:  

658 000 tonnia).  

 

Kapasiteetin käyttöaste konsernin toiminnoissa nousi 75–80 %:iin vuoden 2013 ensimmäisellä 

neljänneksellä (vuoden 2012 tarkistettu keskiarvo: 70–75 %). Tämä on linjassa ensimmäisen neljänneksen 

odotusten kanssa. 
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Konsernin tunnuslukuja, vertailukelpoisia

Milj. EUR I/12 II/12 III/12 IV/12 2012 I/13

Liikevaihto

Stainless Coil EMEA 1 630 1 642 1 379 1 331 5 982 1 397

Stainless Coil Americas 253 246 217 207 923 202

Stainless APAC 74 75 67 79 294 85

High Performance Stainless & Alloys 915 851 771 689 3 226 798

Muu toiminta 158 166 108 137 569 101

Sisäiset erät -382 -430 -350 -376 -1 537 -362

Liikevaihto 2 648 2 551 2 192 2 067 9 458 2 221

EBITDA 73 -91 -40 -117 -176 12

Oikaistu EBITDA 
1)

68 17 0 -58 27 17

Kertaluonteiset erät EBITDAssa -13 -85 -15 -56 -170 -2

Liiketulos -58 -190 -137 -307 -692 -82

Operatiivinen tulos 
2)

-21 -72 -93 -162 -348 -77

Liiketuloksen kertaluonteiset erät -55 -95 -18 -142 -310 -2

1)
 EBITDA ilman raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja ja -tappioita sekä kertaluonteisia eriä, tilintarkastamaton.

2)
 Liiketulos ilman raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja ja -tappioita sekä kertaluonteisia eriä, tilintarkastamaton. 

Liikevaihto ja tulos paranivat haasteellisessa ympäristössä 

 

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,5 % vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 2 221 milj. euroa 

(IV/2012: 2 067 milj. euroa). Kasvua vauhdittivat toimitusmäärien kasvu ja hieman aiempaa korkeammat 

hinnat, mutta liikevaihto jäi 16 % alle edellisvuoden vastaavan jakson (I/2012: 2 648 milj. euroa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikosta kysynnästä huolimatta Outokumpu pystyi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä nostamaan 

ruostumattoman teräksensä hintoja mutta ei täysin tavoitteiden mukaan. Perushinta oli pienempi kuin 

CRU:n ilmoittama 304-laadun teräslevyn perushinta Saksassa. CRU:n ilmoittama keskimääräinen 

perushinta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1 177 euroa tonnilta (keskihinta 2012: 1 172 

euroa tonnilta). 

 

Myynnin kasvun myötä käyttökate nousi 12 milj. euroon vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 

(IV/2012: -117 milj. euroa; I/2012: 73 milj. euroa). Kertaluonteisilla erillä ja raaka-aineisiin liittyvillä 

varastovoitoilla ja -tappioilla oikaistu käyttökate oli 17 milj. euroa (IV/2012: -58 milj. euroa; I/2012: 68 milj. 

euroa). Poistot olivat 89 milj. euroa ensimmäisellä neljänneksellä (IV/2012: 94 milj. euroa).  

 

Operatiivinen tulos vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli -77 milj. euroa (IV/2012: -162 milj. 

euroa). Merkittävä parannus johtui Stainless Coil EMEA -liiketoiminta-alueen tulosparannuksesta ja 

toimitusten kasvusta sekä aiempaa jonkin verran korkeammista myyntihinnoista, ferrokromituotannon 

käyttöönotosta, kustannusten laskusta, synergiasäästöistä ja vuonna 2012 päätökseen viedystä P100-

ohjelmasta. Myös Special Coil -liiketoimintalinjan tulos parani merkittävästi, minkä seurauksena High 

Performance Stainless & Alloys -liiketoiminta-alue teki positiivisen tuloksen vuoden 2012 tappiollisen 

neljänneksen jälkeen toimitusmäärien kasvun ja kiinteiden kustannusten laskun myötä. Yleiseen 

tulosparannukseen vaikutti myös Calvertin tuotantolaitoksen käyttöönotto.  
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Liiketulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät, vertailukelpoiset

1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2013 2012 2012

Inoxum-kauppaan liittyvät kulut -2 -13 -64

Nybyn ja Klosterin omaisuuden arvonalentuminen - - -86

Ikääntyneiden varastojen alaskirjaus - - -19

Messinkiliiketoimintojen myyntitappio - - -18

Varastotoimintojen myyntiin liittyvät arvonalentumiset - - -10

Henkilöstön irtisanomisvaraus - - -3

Kertaluonteiset erät Inoxumissa 
1)

- -43 -111

-2 -55 -310

1)
 Kertaluonteiset erät Inoxumissa sisältävät pääasiassa Krefeldin sulaton sulkemiseen liittyviä varauksia ja arvonalentumiskulua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa Inoxum-yrityskauppaan 

ja olivat -2 milj. euroa. Liiketuloksen oikaisut olivat yhteensä -5 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä 

neljänneksellä mukaan lukien -3 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varastovaikutuksia (IV/2012: -3 milj. 

euroa). 

 

Velan kasvu lisäsi rahoituskuluja 

 

Nettorahoitustuotot ja -kulut olivat ensimmäisellä neljänneksellä -59 milj. euroa (IV/2012: vertailutietoa ei 

saatavilla). Markkinahintojen muutosten vaikutus oli -14 milj. euroa (IV/2012: vertailutietoa ei saatavilla).  

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen rahoituskuluihin vaikuttivat korkokulut, jotka nousivat velan 

kasvun myötä 45 milj. euroon (IV/2012: vertailutietoa ei saatavilla).  

 

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen rahoituskulut sisältävät - 17 milj. euron arvonmuutoksen 

(IV/2012: -28 milj. euroa), joka liittyy Outokummun jäljellä olevaan 16 %:n omistusosuuteen (37 milj. euroa) 

Talvivaara Sotkamo Oy:ssä. Muutos johtui Talvivaaran osakekurssin laskusta.  

 

Kauden tulos tappiollinen  

 

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulos oli -152 milj. euroa (IV/2012: vertailutietoa ei saatavilla), 

josta -139 milj. euroa liittyi jatkuviin toimintoihin ja -13 milj. euroa lopetettuihin toimintoihin. Lopetettujen 

toimintojen tulos käsittää Ternin tuloksen. 

 

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (IV/2012: vertailutietoa ei saatavilla).  

 

Operatiivinen kassavirta negatiivinen Calvertin käyttöönoton vuoksi 

 

Liiketoiminnan kassavirta oli -46 milj. euroa (IV/2012: vertailuluku ei saatavilla) pääasiassa Calvertin 

sulattoon liittyvän käyttöpääoman lisäyksen seurauksena.  
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Tiivistelmä rahavirrasta

1.1.–31.3. 1.10.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

EUR million 2013 2012 2012 2012

Tilikauden tulos 
1)

-152 -309 12 -536

Ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 
1)

145 287 32 478

Käyttöpääoman muutos -22 76 87 394

Saadut osingot - - - 0

Saadut korot 0 1 1 3

Maksetut korot -16 -12 -15 -72

Maksetut verot -1 2 - -1

Liiketoiminnan nettorahavirta -46 45 116 266

Tytäryritysten hankinnat vähennettyinä 

hankintahetken rahavaroilla - -915 - -915

Investoinnit -178 -70 -65 -302

Omaisuuden myynti -1 - 1 20

Muu investointien rahavirta -7 0 0 0

Investointien nettorahavirta -186 -984 -64 -1 196

Rahavirta ennen rahoitusta -232 -939 51 -929

Rahoituksen nettorahavirta 295 -12 -35 994

Rahavarojen nettomuutos 63 -951 16 65

Vuoden 2013 rahavirta esitetty jatkuvista toiminnoista.

1)
 Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta sekä 

uudistetun IAS 19 -standardin soveltamisesta johtuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä -46 milj. euroa (IV/2012: vertailuluku ei 

saatavilla). Tähän vaikuttivat negatiivinen liiketulos ja käyttöpääoman 22 milj. euron kasvu. Käyttöpääoman 

kasvuun vaikutti eniten Calvert, kun taas EMEAsta vapautui käyttöpääomaa. 

 

Investointien nettorahavirta oli -186 milj. euroa, ja vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen 

käyttöomaisuusinvestointien lisäksi se sisälsi 70. milj. euron toimittajarahoituksen päättyneestä projektista 

sekä noin 25 milj. euroa käyttöpääomainvestointeihin liittyviä vuoden 2012 neljännen neljänneksen 

käteismaksuja, jotka maksettiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, liittyen Inoxum-yrityskauppaan. 

 

Korolliset nettovelat olivat maaliskuun 2013 lopussa 2 891 milj. euroa eli 270 milj. euroa enemmän kuin 

joulukuun 2012 lopussa (31.12.2012: 2 620 milj. euroa). Velan kasvu johtui ensimmäisen neljänneksen 

tappioista sekä käyttöpääoman muutosten ja käyttöomaisuusinvestointien aiheuttamasta negatiivisesta 

kassavirrasta. Outokummun velkaantumisaste 31.3.2013 oli 103,3 % (31.12.2012: 88,8 %) eli suurempi 

kuin konsernin asettama yläraja (75 %).  

 

Calvertin tehtaan ja ferrokromituotannon käyttöönotot kasvattavat edelleen käyttöinvestointeja  

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 82 milj. euroa (IV/2012: 254 

milj. euroa). Ne koostuivat pääasiassa pakollisista investoinneista, ylläpitoinvestoinneista, Calvertin 

integroidun tuotantolaitoksen viimeistelystä (22 milj. euroa), ferrokromituotannon käyttöönotosta, VDM-

investoinneista ja Degerforsin kvarttolevyhankkeesta. 
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Tiivistelmä taseesta

31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012

Milj. EUR

VARAT

Pitkäaikaiset varat 4 689 2 899 4 658

Lyhytaikaiset varat 3 985 2 612 3 687

Myytävinä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 334 - 1 326

VARAT YHTEENSÄ 10 008 5 511 9 671

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma 2 799 2 204 2 952

Pitkäaikaiset velat 3 643 1 444 3 611

Lyhytaikaiset velat 2 773 1 863 2 321

Myytävinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 793 - 786

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 10 008 5 511 9 671

1)
 Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta 

sekä uudistetun IAS 19 -standardin soveltamisesta johtuen.

Oikaistu 
1)

Velkaantumisaste kasvoi taseessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varat kasvoivat 3,5 % ja olivat 10 008 milj. euroa, josta lyhytaikaisten varojen osuus oli 3 985 milj. euroa. 

Lyhytaikaiset varat koostuivat suurelta osin vaihto-omaisuudesta (2 368 milj. euroa). Lyhytaikaisten varojen 

8 %:n kasvu tuli myyntisaamisista ja muista saamisista (18 %) ja johtui toimitusmäärien kausivaihtelusta 

vuoden 2012 neljänteen neljännekseen verrattuna. Käteisvarat kasvoivat 290 milj. euroon (31.12.2012: 

222 milj. euroa).  

 

Myytävinä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat, jotka sisältävät myönnytyksiin kuuluvat omaisuuserät 

ja niihin liittyvät velat, ovat 1 334 milj. euroa ja 793 milj. euroa (31.12.2012: 1 326 milj. euroa ja 786 milj. 

euroa). Luvut perustuvat Ternin ja Willichin nettomääräiseen tasearvoon 542 milj. euroa (31.12.2012: 539 

milj. euroa).   

 

Konsernin liikearvo pysyi ennallaan ja oli 480 milj. euroa, mikä sisältää Inoxum-yrityskaupan liikearvon  

(7 milj. euroa).  

 

Oma pääoma pieneni 5 % ja oli 2 799 milj. euroa (31.12.2012: 2 952 milj. euroa) johtuen tilikauden 

tappiosta. Lyhytaikaiset korolliset velat kasvoivat 310 milj. euroa ja olivat 1 073 milj. euroa. Ne koostuvat 

pääasiassa yritystodistuksista (324 milj. euroa), rahoituslaitoksilta saaduista lyhytaikaisista lainoista (198 

milj. euroa) ja pitkäaikaisen velan lyhytaikaisesta osasta (447 milj. euroa). Velan kasvu johtui liiketappioista 

ja käyttöpääoman kasvusta lähinnä Calvertin tuotantolaitoksen käyttöönoton seurauksena sekä 

ensimmäisen neljänneksen aikana tehdyistä käyttöomaisuusinvestoinneista. Rahoitusta saatiin myös 

lyhytaikaisten ostovelkojen ja muiden velkojen 143 milj. euron kasvusta.  

 

Outokummulla on 12 kuukautta aikaa Inoxum-yrityskaupan toteutumisesta alkaen hankintamenon 

kohdentamiseen avaavassa taseessa. 

 

Rahoitus 

 

Käteisvarat ja käyttämättömät pitkäaikaiset komittoidut valmisluotot  

Käteisvarat kasvoivat 222 milj. eurosta 290 milj. euroon. Kassa ja käyttämättömät, pitkäaikaiset, 

komittoidut valmisluotot ovat nyt yhteensä noin 1 miljardi euroa (31.12.2012: 1,5 miljardia euroa). Niiden 

kehitykseen vaikuttivat luottojärjestelyjen maturiteettirakenne ja negatiivinen kassavirta ennen rahoitusta 

vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi Outokummulla on käytettävissään lyhytaikaisia 
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Henkilöstö kauden lopussa, vertailukelpoinen

I/13 IV/12 I/12 2012

Stainless Coil EMEA 7 795 7 977 8 394 7 977

Stainless Coil Americas 2 020 1 974 1 842 1 974

Stainless APAC 654 662 647 662

High Performance Stainless & Alloys 4 776 4 764 4 987 4 764

Muu toiminta 460 1 272 1 481 1 272

Jatkuvat toiminnot 15 705 16 649 17 351 16 649

luottojärjestelyjä, jotka erääntyvät 360 päivän kuluessa ja joita ei siksi lueta mukaan 

maksuvalmiusvarantoon.  

 

Uudelleenrahoitushanke 

Outokumpu neuvottelee parhaillaan kesäkuussa 2013 erääntyvän 250 milj. euron valmiusluottojärjestelyn 

ja toukokuussa 2014 erääntyvän 750 milj. euron valmiusluottojärjestelyn uudelleenrahoituksesta. 

 

Henkilöstö 

 

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa Outokummun jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä oli 

15 705 (31.12.2012: 16 649). Henkilöstömäärä oli ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 15 966. 

Henkilöstömäärän kasvu vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liittyi Inoxumin 

työntekijöiden siirtymiseen Outokummun palvelukseen. Oman henkilöstön tapaturmatiheys (tapaturmien 

määrä miljoonaa työtuntia kohti) ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,0 (I/2012: 5,9). Konsernin tavoitetta 

vuodeksi 2013, joka on 4,5, ei saavutettu ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdistetyssä yhtiössä on otettu 

käyttöön yhteiset turvallisuusraportointikäytännöt. 

 

Haastavan markkinatilanteen vuoksi Outokumpu käynnisti lisätoimia kustannusten vähentämiseksi, jotta 

konsernin kannattavuus saadaan kestävälle tasolle. Henkilöstövähennyksistä neuvotellaan uuden P150-

säästöohjelman puitteissa.  
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Markkinoiden ja liiketoiminnan näkymät 
 

Markkinanäkymät 

 

Ruostumattomien terästuotteiden maailmanlaajuinen reaalikysyntä oli 7,6 milj. tonnia vuoden 2013 

ensimmäisellä neljänneksellä. Kysynnän odotetaan olevan vuoden 2013 toisella neljänneksellä 7,8 milj. 

tonnia, kolmannella neljänneksellä 8,3 milj. tonnia ja neljännellä neljänneksellä 8,4 milj. tonnia. 

Maailmanlaajuisen reaalikysynnän arvioidaan olevan 32,1 milj. tonnia vuonna 2013 eli 4 % enemmän kuin 

vuonna 2012. Kysynnän kasvun Aasian ja Tyynenmeren alueella (5,9 % vuoteen 2012 verrattuna) ja 

Amerikassa (2,4 % vuoteen 2012 verrattuna) ennustetaan vauhdittavan kasvua vuonna 2013. 

Ruostumattoman teräksen kysynnän arvioidaan laskevan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella  

(-1,0 % vuoteen 2012 verrattuna).  

 
Ruostumattomien terästuotteiden reaalikysynnän markkinakehitys vuonna 2013  

 

Milj. tonnia 2012 Q1 Q21 Q31 Q41 20131 

EMEA 6,8 1,6 1,7 1,6 1,8 6,7 

Amerikka 3,4 0,8 0,9 0,9 0,9 3,4 

APAC 20,7 5,2 5,3 5,7 5,8 22,0 

Yhteensä 30,8 7,6 7,8 8,3 8,4 32,1 

    
Lähde: SMR, huhtikuu 2013 
1) Ennuste 

 

Ruostumattoman teräksen kysynnän pitkän ajan näkymät ovat edelleen positiiviset. Keskeisten 

maailmanlaajuisten kehitystrendien, kuten kaupungistumisen, modernisaation ja liikkuvuuden 

lisääntymisen yhdessä energian, elintarvikkeiden ja veden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun kanssa 

odotetaan lisäävän ruostumattoman teräksen kulutusta tulevaisuudessa. SMR ennustaa ruostumattoman 

teräksen maailmanlaajuisen kulutuksen keskimääräisen vuosikasvun  olevan 4,8 % vuosina 2012–2015. 

Kasvun odotetaan johtuvan pääasiassa kysynnän kasvusta kemian- ja petrokemianteollisuudessa sekä 

energiateollisuudessa (6,1 %), metallien jalostuksessa (5,6 %) ja rakennusteollisuudessa (5,6 %). Raskaan 

teollisuuden keskimääräisen vuosikasvun odotetaan olevan 5,5 % vuosina 2012–2015. Autoteollisuuden 

keskimääräisen vuosikasvun odotetaan olevan 4,1 % ja kulutustavara- ja lääketeollisuuden 4,1 % samalla 

ajanjaksolla. 

 
Lähde: SMR, huhtikuu 2013 

 

Liiketoiminnan näkymät vuoden 2013 toiselle neljännekselle 

 

Outokumpu pitää ennallaan maltilliset näkymänsä vuoden ensimmäiselle puoliskolle ja odottaa liikevaihdon 

paranevan tuntuvasti vuoden 2013 jälkipuoliskolla.   

 

Outokumpu odottaa toimitusmäärien pysyvän ennallaan tai olevan hieman alhaisemmalla tasolla, 

tuotejakauman olevan heikompi ja nikkelin hinnan kehityksen lisäävän epävarmuutta vuoden 2013 toisella 

neljänneksellä. Ferrokromin ja Calvertin käyttöönottojen myönteisten vaikutusten odotetaan osittain 

kumoavan edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksen.  

 

Niinpä Outokumpu odottaa vuoden 2013 toisen neljänneksen operatiivisen tuloksen olevan samalla tasolla 

tai hieman heikompi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin kustannussäästöohjelmiin liittyvät 

kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun toisen neljänneksen liiketulokseen. 
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Tärkeimmät tavoitteet 
 

Tavoitteet vuodelle 2013 pysyvät pääosin ennallaan:  

 

 Tuloksen odotetaan vahvistuvan vuoden jälkipuoliskolla ferrokromitoimintojen ja Stainless Coil 

Americas -liiketoiminta-alueen tuloksen paranemisen sekä synergiasäästöjen ja kohdistettujen 

hinnankorotusten myötä.  

 Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan laskevan noin 350 milj. euroon vuonna 2013 (vuonna 2012 

noin 8211 milj. euroa).  

 Inoxum-integraatioon liittyvien synergiasäästöjen odotetaan olevan 50 milj. euroa vuonna 2013.  

 P100-ohjelman tuomien säästöjen oletetaan nousevan 100 milj. euroon vuonna 2013 (josta noin 40 

milj. euroa näkyi vuoden 2012 tuloksessa). 

 P150-ohjelman tuomien säästöjen odotetaan olevan noin 30–50 milj. euroa vuonna 2013 ja yltävän 

täyteen 150 milj. euron tavoitteeseen vuonna 2015. 

 Ferrokromituotannon tavoite on noin 400 000 tonnia vuonna 2013 (230 000 tonnia vuonna 2012). 

 Yhdysvaltojen Calvertin tehtaan tappioiden odotetaan pienenevän selvästi vuonna 2013. Stainless Coil 

Americas -liiketoiminta-alueen tavoitteena on positiivinen tulos vuonna 2014. 

 
1) Sisältää Inoxum-hankintaan liittyviä rahoitusleasingsopimuksia ja käyttöomaisuushankintoja 79 milj. euroa. 
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Riskit ja epävarmuustekijät 
 

Outokumpu noudattaa toiminnassaan konsernin hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa, jossa 

määritellään riskienhallinnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. Strategian tukemisen ohella 

riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja vähentää riskejä osakkeenomistajien, asiakkaiden, 

toimittajien, henkilöstön, velkojien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta. Riskit voivat olla sisäisiä tai 

ulkoisia. Ne jaetaan kolmeen pääluokkaan: strategisiin ja liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja 

rahoitusriskeihin. Keskeisiä riskejä arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. 

 

Outokummun strategiset riskit liittyvät konsernin liiketoimintakokonaisuuteen, strategiseen 

päätöksentekoon ja investointeihin. Liiketoimintariskit liittyvät toimintaympäristöön, kuten 

liiketoimintaympäristön, asiakkaiden käyttäytymisen, talousnäkymien ja säännösten muutoksiin. Tällä 

hetkellä merkittävimpiä strategisia ja liiketoimintariskejä ovat konsernin kyky saavuttaa Inoxum-

yrityskauppaan liittyvät synergiasäästöt; Euroopan komission vaatimien sitoumuksien toteutukseen liittyvä 

epävarmuus ja tuotantokapasiteetin optimointi liiketoimintojen myynnin jälkeen;  Calvertin ja Tornion 

hankkeiden ylösajoon liittyvät riskit sekä näiden ruostumattoman teräksen ja ferrokromin tuotantomäärien 

myyntiin liittyvät epävarmuustekijät; riskit jotka liittyvät Outokummun kykyyn toteuttaa strategiaansa ja 

liiketoimintasuunnitelmaansa yhdistyneenä yhtiönä; Outokummun kyky laajentaa konsernin liiketoimintaa 

kasvumarkkinoilla; ruostumattoman teräksen heikko markkinatilanne ja rakenteellinen ylikapasiteetti sekä 

mahdollisiin oikeudenkäynteihin tai epäsuotuisiin poliittisiin toimiin tai ympäristölainsäädännön muutoksiin 

liittyvät riskit. 

 

Toiminnallisia riskejä ovat riittämättömät tai epäonnistuneet sisäiset prosessit, työntekijöiden toiminta, 

järjestelmät tai esimerkiksi luonnonkatastrofit, väärinkäytökset tai rikokset. Outokummun kannalta 

keskeisiä riskejä ovat suuret tulipalot tai onnettomuudet, IT-riippuvuus ja hajanainen IT-arkkitehtuuri sekä 

henkilöstöön liittyvät riskit. Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ei toteutunut merkittäviä 

toiminnallisia riskejä.  

 

Outokummun kannalta keskeisiä rahoitusriskejä ovat nikkelin, molybdeenin, sähkön ja polttoaineiden 

hinnanvaihtelut; euroon, Ruotsin kruunuun ja Yhdysvaltain dollariin liittyvät valuuttakurssiriskit ja korkoriskit; 

Talvivaaran osakkeeseen ja joihinkin muihin osakkeisiin liittyvä hintariski; Luvatan lainasaamiseen liittyvät 

riskit; muut luottoriskit; taloudellisen joustavuuden rajoitteet sekä rahoituksen saatavuuteen ja 

maksuvalmiuteen liittyvät riskit. 

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät 

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Outokumpu on kohdannut uusia haasteita tavoitellessaan 

kestävää kannattavuutta. Inoxum-yrityskauppa saatiin päätökseen vuoden 2012 lopussa, ja uusi 

Outokumpu aloitti toimintansa. Uuden Outokummun lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät ovat 

Euroopan komission vaatimien sitoumusten toteuttamiseen liittyvät epävarmuustekijät vuoden 2013 

toisella neljänneksellä (kuten yrityskaupan toteuttamistapa sekä myytävien yksiköiden sopimusehdot ja 

kauppahinta); merkittävät epäonnistumiset tai viivästykset odotettujen synergiaetujen tai meneillään olevien 

kustannussäästöohjelmien ja käyttöpääoman hallintaohjelmien tavoitteiden saavuttamisessa; 

ruostumattoman teräksen markkinoiden kehitykseen ja kilpailijoiden toimiin liittyvät riskit; Outokummun 

maksuvalmiuden säilyttämiseen ja syndikoitujen lainojen uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit; 

epäonnistumiset tai viivästykset Calvertin ja Tornion hankkeiden ylösajossa; kassavirran heikkeneminen ja 

merkittävien käteisvarojen sitominen käyttöpääomaan metallien ja muiden raaka-aineiden hinnannousun 

seurauksena sekä alhaisten ruostumattoman teräksen hintojen riski, joka toteutuessaan heikentäisi 

edelleen kassavirtaa ja konsernin kannattavuutta vuonna 2013. 

 

Nikkelin hinta nousi vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen alusta helmikuun alkuun saakka ja pysyi 

melko vakaana katsauskauden loppuun. Korkeampi nikkelin hinta saattaa lopulta johtaa käyttöpääoman 

kasvuun. Talvivaara-sijoituksen arvon jatkuva lasku vuoden 2012 lopusta alkaen heikensi konsernin tulosta 

ja tasetta. Euroopan velkakriisin mahdollinen paheneminen on edelleen selkeä riski, jolla on mahdollinen 

negatiivinen vaikutus sekä Euroopan ruostumattoman teräksen markkinoihin että Euroopan yleiseen 

liiketoimintaympäristöön ja laina- ja velkamarkkinoihin. Nämä epäsuotuisat tekijät saattavat myös vaikuttaa 

Outokummun asiakkaiden maksukäyttäytymiseen ja maksujen laiminlyöntiin. 
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Merkittävät oikeudenkäynnit 

 
Outokummun 25.2.2013 julkaistussa vuosikertomuksessa vuodelta 2012 on tarkempia tietoja vireillä 

olevista oikeudenkäynneistä. Seuraavassa on täydennyksiä ja muutoksia vuosikertomuksen tietoihin.  

 

Oikeudenkäynti keksintöoikeuksista  

Outokumpu ja Outotec aloittivat 24.1.2013 oikeudellisen kiistan ferrokromin valmistusmenetelmään 

liittyvän keksinnön oikeuksista. Kiista koskee Outokummun kehittämää ferrokrominikkelin 

valmistusmenetelmää, jolle yhtiö on hakenut patenttia. Outotec väittää, että sillä on oikeudet keksintöön, ja 

se on jättänyt asiaa koskevan haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen.  Outokumpu pitää väitteitä 

täysin perusteettomina. 

 

Oikeudenkäynnit tulipalosta ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A:n (AST) Torinon tuotantolaitoksessa  

Joulukuussa 2007 AST:n tuotantolaitoksen linjalla 5 Torinossa Italiassa sattui tulipalo, joka johti seitsemän 

AST:n työntekijän kuolemaan. Toukokuussa 2008 Torinon yleinen syyttäjä nosti syytteen AST:tä ja sen 

kuutta työntekijää vastaan. Huhtikuussa 2011 antamassaan tuomiossa oikeus totesi kaikki yksittäiset 

vastaajat syyllisiksi. Heille määrättiin vankeustuomiot, joiden pituus vaihteli 10 vuodesta ja 10 kuukaudesta 

16 vuoteen ja 6 kuukauteen. Asian käsittely vetoomustuomioistuimessa alkoi marraskuussa 2012. 

Helmikuussa 2013 vetoomustuomioistuin alensi tuomiot 7–10 vuoden pituisiksi. Päätös ei ole lopullinen, 

sillä vastaajilla on muutoksenhakuoikeus. 

 

 

Ympäristö 
 

Outokumpu julkaisi vuoden 2012 vuosikertomuksensa yhteydessä yritysvastuuraportin. Molemmat raportit 

ovat saatavilla sähköisessä muodossa.  

 

Päästöt ilmakehään ja vesistöihin pysyivät sallituissa rajoissa ja tapahtuneet ylitykset olivat tilapäisiä. Ne 

havaittiin, ja ne aiheuttivat vain vähäisiä ympäristövaikutuksia. Outokumpu ei ole osallisena 

ympäristöasioita koskevissa merkittävissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen tiedossa 

ole toteutuneita ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  

 

Viranomaiset eivät ole vielä myöntäneet lopullisia CO2-päästöoikeuksia eurooppalaisille tuotantolaitoksille 

sitovasta EU-direktiivistä ja uuden päästökauppakauden (2013–2020) alkamisesta huolimatta. 

Päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset Outokummun toiminnot saavat kuitenkin edelleen ilmaisia 

päästöoikeuksia tehokkuustavoitteiden saavuttamisen ja aiemman toiminnan perusteella. Outokummun 

tuotantolaitoksista 13 kuuluu päästökauppajärjestelmän piiriin. Tulevien päästöoikeuksien odotetaan 

riittävän vuodeksi 2013. Outokumpu ei käynyt kauppaa päästöoikeuksilla vuoden 2013 ensimmäisellä 

neljänneksellä.  
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Osakkeenomistajat

% 31.3.2013 31.3.2012

Ulkomaiset sijoittajat 42,2 26,9

Suomalaiset yhteisöt 25,5 34,5

Suomalaiset kotitaloudet 16,4 21,6

Suomalaiset julkisyhteisöt 10,6 13,0

Suomalaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4,1 1,9

Suomalaiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,1 2,2

Osakkeenomistajat, joiden osuus osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 %

ThyssenKrupp AG 29,90 -

Suomen valtion omistama Solidium Oy 21,84 30,84

Kansaneläkelaitos 3,01 8,01

Osakekohtaiset tiedot

1.1.–31.3. 1.1.–31.3.

2013 2012

Osakepääoma kauden lopussa Milj. EUR 311,1 311,1

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 
1)

2 078 081 348 183 018 749

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 
2)

2 077 065 460 181 986 652

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä 
2)

2 077 065 460 280 551 686

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 1) 2)

2 077 065 460 182 002 861

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 1 015 888 1 015 888

Kauden päätöskurssi 
3)

EUR 0,59 1,57

Kauden keskikurssi 
3)

EUR 0,72 1,55

Korkein kurssi kauden aikana 
3)

EUR 0,85 2,10

Alin kurssi kauden aikana 
3)

EUR 0,59 1,29

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa Milj. EUR 1 232 1 074

Osakkeen vaihto
 4)

Milj. kpl 373,3 267,8

Osakevaihdon arvo 
4)

Milj. EUR 268,7 864,7

Osakekohtaisten tietojen lähde: NASDAQ OMX Helsinki (sisältää vain OMX Helsingin kaupankäynnin)

1)
 Osakeantioikaistu osakemäärä 31.3.2012 on 281 592 561 osaketta, joista ulkona olevia 280 576 673 osaketta. 

2)
 Ei sisällä hankittuja omia osakkeita. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole ohjelmia, joilla olisi laimentava vaikutus.

3)
 Vertailutiedoista oikaistu osakeannin vaikutus.

4)
 1.1.–31.3.2012 luvut sisältävät merkintäoikeudet, jotka olivat kaupankäynnin kohteena 15.–28.3.2012.

Osakkeen kehitys ja osakkeenomistajat  
 

Seuraavassa taulukossa esitetään suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2013 ja 31.3.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietoja osakkeista ja osakkeenomistajista päivitetään jatkuvasti Outokummun verkkosivuilla osoitteessa 

http://www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat/Osaketietoa/Osakkeenomistajat  
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Euroa Vuosipalkk io Kokouspalkk io

Puheenjohtaja 140 000 600

Varapuheenjohtaja 80 000 600

Muut hallituksen jäsenet 60 000 600/1 200
1)

Seuraavassa taulukossa esitetään Outokummun osakkeen indeksoidut päivän päätöskurssit vuoden 2013 

ensimmäisellä neljänneksellä.  

 
Varsinainen yhtiökokous 

 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2013 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen 

mukaisesti, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien 

osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia enintään 200 000 000 kappaletta. Outokumpu 

omistaa aikaisempien valtuutusten perusteella tällä hetkellä 1 015 888 omaa osaketta. 

 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä 

enintään 400 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai 

antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön 

kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. Valtuutuksen nojalla osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien 

perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 200 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 

200 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 

 

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 

31.5.2014 asti. Tähän mennessä valtuutuksia ei ole käytetty. 

 

Yhtiökokous päätti nostaa hallituksen jäsenmäärän kahdeksaan, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli Vaartimo, Harri Kerminen, Guido Kerkhoff, 

Heikki Malinen, Elisabeth Nilsson ja Siv Schalin. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Markus Akermann ja 

Jorma Ollila seuraavaksi hallituskaudeksi. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Ole Johansson oli ilmoittanut, 

ettei ollut enää käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin. Yhtiökokous valitsi Jorma Ollilan hallituksen 

puheenjohtajaksi ja Olli Vaartimon hallituksen varapuheenjohtajaksi.  

 

Yhtiökokous päätti nostaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioita seuraaviksi: 

 

   

 

 

 

 
 

 

1) Ulkomailla asuvien hallituksen jäsenien kokouspalkkio on 1 200 euroa kokoukselta. 
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Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan kahden viikon 

kuluessa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen (1.1.–31.3.2013) osavuosikatsauksen julkaisusta. 

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenille niin, että Outokumpu ei hanki osakkeita ensin omaan 

omistukseensa. 

 

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 5. pykälän ensimmäisestä kappaleesta seuraavan lauseen: 

”Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.” 

 

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. pykälän toista kappaletta niin, että hallitus voi 

myöntää edustamisoikeuden myös kahdelle henkilölle yhdessä nykyisen yhden henkilön sijasta: ”Hallitus voi 

lisäksi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai kaksi yhdessä.” 

 

Yhtiökokous muutti myös yhtiöjärjestyksen 11. pykälää niin, että se sallii yhtiökokouskutsun toimittamisen 

yhtiön internetsivuilla laajalevikkisen päivälehden sijasta: ”11 § KOKOUSKUTSU Kutsun yhtiökokoukseen 

toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa 

laajalevikkisessä päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 21 

päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” 

 

Outokumpu Oyj:n hallitus nimitti järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa. 

Olli Vaartimo (puheenjohtaja), Markus Akermann, Heikki Malinen ja Siv Schalin valittiin hallituksen 

tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Jorma Ollila (puheenjohtaja), Guido Kerkhoff, Elisabeth Nilsson ja Harri 

Kerminen valittiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. 

 

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

loppuun asti. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  
 

Outokumpu etenee synergiasäästöohjelmassa ja tehostamistoimenpiteissä 

 

Osana kustannussäästöihin ja kannattavuuden palauttamiseen tähtääviä ohjelmiaan Outokumpu on tänään 

kertonut suunnitelmista, joiden odotetaan johtavan henkilöstövähennyksiin. Kaiken kaikkiaan Outokumpu 

arvioi vähentävänsä vuosina 2013–2017 enimmillään 2 500 työpaikkaa. Vuoden 2013 aikana suunniteltu 

vähennystarve on enimmillään 770 työpaikkaa. Suunnitellut vähennykset johtuvat tuotantokapasiteetin 

leikkauksista Euroopassa, erityisesti liittyen aiemmin julkistettuun Krefeldin sulaton sulkemiseen Saksassa, 

sekä myynnin, tuotannon, toimitusketjun ja tukitoimintojen päällekkäisyyksien karsimisesta.  

 

Espoo 24.4.2013 

 

Hallitus 
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Lyhennetty tuloslaskelma

1.1.–31.3. 1.10.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

2013 2012 2012 2012

Milj. EUR Oikaistu 
1)

Jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto 2 221 1 004 1 304 4 538

Hankinnan ja valmistuksen kulut -2 184 -1 030 -1 231 -4 503

Bruttokate 37 -25 74 35

Liiketoiminnan muut tuotot 21 3 6 23

Liiketoiminnan kulut -127 -98 -76 -315

Liiketoiminnan muut kulut -12 -100 -0 -128

Liiketulos -82 -220 3 -385

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 0 0 -0

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 6 3 3 13

  Korkokulut -45 -21 -19 -80

  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -14 -30 22 -64

  Muut rahoitustuotot 0 2 0 2

  Muut rahoituskulut -6 -3 -2 -10

Tulos ennen veroja -140 -269 7 -524

Tuloverot 1 -41 5 -12

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -139 -309 12 -536

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -13 - - -

Til ikauden tulos -152 -309 12 -536

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -151 -308 11 -534

Määräysvallattomille omistajille -1 -2 0 -2

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimentamaton

ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 
2)

:

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot -0,07 -0,21 0,04 -0,46

Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot -0,01 - - -

Osakekohtainen tulos, tilikauden tulos -0,07 -0,21 0,04 -0,46

2)
 Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen. Vertailutiedot oikaistu vastaavasti.

1)
 Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta sekä 

uudistetun IAS 19 -standardin soveltamisesta johtuen.

Konsernitilinpäätöslyhennelmä  
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Laaja tuloslaskelma

1.1.–31.3. 1.10.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

2013 2012 2012 2012

Milj. EUR Oikaistu 
1)

Tilikauden tulos -152 -309 12 -536

Muut laajan tuloksen erät

Erät jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 8 -10 -5 -6

Myytävissä olevat sijoitukset

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 1 -3 -2 -5

Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen 

laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi -0 -1 - -1

Myytävissä oleviin sijoituksiin liittyvät verot -0 1 1 1

Rahavirran suojaukset

Rahavirran suojauksien arvonmuutokset 6 -5 3 14

Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen

laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi -1 -1 -1 -3

Rahavirran suojauksiin liittyvät verot -1 -11 5 -3

Erät joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus

Muutokset tilikauden aikana 2 29 -8 -44

Uudelleenarvostukseen liittyvät verot -0 -10 2 11

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 12 -12 -6 -36

Tilikauden laaja tulos -140 -321 6 -571

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -140 -319 5 -569

Määräysvallattomille omistajille 0 -2 -0 -2

1)
 Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta sekä 

uudistetun IAS 19 -standardin soveltamisesta johtuen.
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Lyhennetty tase

31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012

Milj. EUR

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 630 546 629

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 694 2 033 3 697

Lainasaamiset ja muut korolliset varat 268 220 234

Muut saamiset 6 20 8

Laskennalliset verosaamiset 91 80 89

Pitkäaikaiset varat yhteensä  4 689 2 899 4 658

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 2 368 1 275 2 308

Lainasaamiset ja muut korolliset varat 102 308 121

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 224 848 1 037

Rahavarat 290 181 222

Lyhytaikaiset varat yhteensä  3 985 2 612 3 687

Myytävinä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 334 - 1 326

VARAT YHTEENSÄ 10 008 5 511 9 671

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 788 2 190 2 926

Määräysvallattomien omistajien osuus 12 14 26

Oma pääoma yhteensä 2 799 2 204 2 952

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 3 019 1 270 2 974

Laskennalliset verovelat 89 25 90

Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä sekä

muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 424 77 434

Varaukset 102 20 109

Ostovelat ja muut velat 8 52 5

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 643 1 444 3 611

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 1 073 935 763

Varaukset 34 30 36

Ostovelat ja muut velat 1 665 898 1 522

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 773 1 863 2 321

Myytävinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 793 - 786

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 10 008 5 511 9 671

1) 
Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien 

laskentaperiaatteen muutoksesta sekä uudistetun IAS 19 -standardin soveltamisesta johtuen.

Oikaistu 
1)
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. EUR

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto

Muut 

rahastot

Arvon-

muutos-

rahasto

Kumula-

tiiviset 

muunto-

erot

Etuuspohjaisten 

järjestelyiden 

uudelleen-

arvostus

Omat 

osakkeet

Kertyneet 

voittovarat

Määräys-

vallattomien 

omistajien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

Oikaistu oma pääoma 1.1.2012 
1)

311 714 - 7 19 -76 -42 -25 1 127 14 2 050

Tilikauden tulos - - - - - - - - 11 0 12

Muut laajan tuloksen erät - - - - 5 -5 -6 - - -0 -6

Tilikauden laaja tulos - - - - 5 -5 -6 - 11 0 6

Osakeannit 
2)

- - 148 - - - - - - - 148

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - -0 0 - 0

Oma pääoma 31.3.2012 
1)

311 714 148 7 24 -82 -47 -25 1 139 14 2 204

Oikaistu oma pääoma 1.1.2013 
1)

311 714 1 462 7 22 -81 -75 -25 591 26 2 952

Tilikauden tulos - - - - - - - - -151 -1 -152

Muut laajan tuloksen erät - - - - 4 6 2 - - 1 12

Tilikauden laaja tulos - - - - 4 6 2 - -151 0 -140

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - - 0 - 0

Tytäryhtiön myynti - - - - - - 3 - -3 -15 -15

Oma pääoma 31.3.2013 311 714 1 462 7 26 -75 -71 -25 438 12 2 799

2) 
Outokummun osakeannissa maalis-huhtikuussa 2012 liikkeellelasketut osakkeet osana Inoxum-hankintaa.

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

1)
 Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta sekä uudistetun IAS 19 -standardin 

soveltamisesta johtuen. Uudistetusta IAS 19 -standardista aiheutuneella oman pääoman 1.1.2013 oikaisulla ei ollut merkittävää vaikutusta oman pääoman määrään.
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Lyhennetty rahavirtalaskelma

1.1.–31.3. 1.10.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2013 2012 2012 2012

Tilikauden tulos 
1)

-152 -309 12 -536

Oikaisuerät

  Poistot ja arvonalentumiset 94 153 58 336

  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 
1)

51 134 -26 142

Käyttöpääoman muutos -22 76 87 394

Saadut osingot - - - 0

Saadut korot 0 1 1 3

Maksetut korot -16 -12 -15 -72

Maksetut verot -1 2 - -1

Liiketoiminnan nettorahavirta -46 45 116 266

Tytäryritysten hankinnat vähennettyinä 

hankintahetken rahavaroilla - -915 - -915

Investoinnit -178 -70 -65 -302

Omaisuuden myynti -1 - 1 20

Muu investointien rahavirta -7 0 0 0

Investointien nettorahavirta -186 -984 -64 -1 196

Rahavirta ennen rahoitusta -232 -939 51 -929

Osakeanti - -1 148 972

Pitkäaikaisten lainojen nostot 300 95 96 611

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -26 -54 -51 -396

Lyhytaikaisten lainojen muutos 19 -53 -81 -188

Muu rahoituksen rahavirta 2 2 -147 -3

Rahoituksen nettorahavirta 295 -12 -35 994

Rahavarojen nettomuutos 63 -951 16 65

Rahavarat ti l ikauden alussa 222 1 178 168 168

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1 -4 -3 -11

Lopetettujen toimintojen vaikutus rahavarojen 

nettomuutokseen 5 - - -

Rahavarojen nettomuutos 63 -951 16 65

Rahavarat ti l ikauden lopussa 290 222 181 222

Vuoden 2013 rahavirta esitetty jatkuvista toiminnoista.

1)
 Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen 

muutoksesta sekä uudistetun IAS 19 -standardin soveltamisesta johtuen.
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OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIETOJA  

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton ja se on laadittu IAS 34:n (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Tiedotteessa 

on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta niitä uusia ja 

uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on otettu käyttöön 1.1.2013. 

 

Kaikki osavuosikatsaustiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 

saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 

 

Outokummun liikevaihto, tuotot ja käyttöpääoma vaihtelevat vuosineljännekseltä toiselle riippuen teollisuuden 

kysynnästä, työpäivien lukumäärästä, sääoloista ja loma-ajoista. Esimerkiksi ruostumattomien terästuotteiden 

tuotanto- ja kuljetusmäärät ovat yleisesti suuremmat kevät- ja syyskausilla ja yleisesti alhaisemmat talvi- ja 

kesäkausilla. Näillä kausivaihteluilla on suora vaikutus käyttöpääoman käyttöön ja siten myös Outokummun 

nettorahoitusvelkoihin ja rahavirtoihin. 

 

Seuraavat standardien ja tulkintojen muutokset otettiin käyttöön 1.1.2013 lähtien, mutta niillä ei ollut merkittävää 

vaikutusta konsernin tilinpäätökseen: 

 

 Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen: Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien 

ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen 

täyttyessä. Outokumpu on esittänyt muut laajan tuloksen erät tämän muutoksen mukaisesti tässä 

osavuosikatsauksessa.  

 Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet: Muutoksen mukaan kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 

kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin ja ns. putkimenetelmästä luovutaan. Lisäksi rahoitusmeno 

määritetään nettorahastointiin perustuen. Outokumpu luopui putkimenetelmästä jo vuonna 2012. Siten uuden 

standardin vaikutukset rajoittuvat enää varojen odotetun tuotto–oletuksen oikaisuun. Lisäksi kaikki 

aikaisempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi, eikä niitä enää jaksoteta 

vaikutusajalleen.  

 IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen: IFRS 13:een on yhdistetty vaatimukset käyvän arvon määrittämisestä 

sekä sitä koskevien tietojen esittämisestä tilinpäätöksessä, Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta. 

 IFRS-standardien vuosittaiset parannukset: Pieniä muutoksia, jotka vaikuttivat viiteen standardiin.  

 Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: Muutettu standardi edellyttää 

sellaisten tietojen esittämistä, joiden perusteella voidaan arvioida netottamisjärjestelyjen vaikutuksia yhteisön 

taseeseen.  

 IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa: Tulkinta ohjeistaa 

avolouhinnan tuotantovaiheen pintakerroksen poistamismenojen kirjanpitokäsittelyä silloin, kun toimenpiteestä 

seuraa kahdenlaista hyötyä: toisaalta saadaan malmia vaihto-omaisuuden tuottamiseen ja toisaalta 

parannetaan pääsyä siihen ainekseen, jota tullaan louhimaan tulevina kausina.  

 

Johdon harkintaan perustuvat ratkaisut ja arvioiden käyttö 

 

Tilinpäätöksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten 

arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten 

varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Arvioita ja oletuksia on käytetty 

määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien 

realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia vaikutusaikoja, tuloveroja, vaihto-

omaisuuden arvoja, varauksia, eläkevelvoitteita, osake-perusteisia maksuja, arvonalentumisia ja johdannaisia. Nämä 

ovat tilinpäätöksen eriä, joihin johdon harkintaan perustuvat ratkaisut vaikuttavat eniten. Tehtyjä johdon arvioita ja 

harkintaan perustuvia ratkaisuja arvioidaan jatkuvasti, ja ne perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin 

tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden uskotaan olevan kohtuullisia olosuhteet 

huomioon ottaen. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymisajankohtana, mutta 

on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista ja oletuksista. 

 

Osakepalkkiojärjestelmät 

 

Outokumpu Oyj:n hallitus on hyväksynyt vuoden 2012 suoritepohjaisen osakeohjelman toisen osakeohjelman 2013–

2015 ja sen osallistujat. Suoriteperusteinen osakeohjelma 2012 on osa Outokumpu-konsernin johdon kannustin- ja 

sitouttamisjärjestelmää ja se koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista. Osakeohjelma 2013─2015 

alkaa vuoden 2013 alussa ja sen perusteella mahdollisesti luovutettavat osakepalkkiot luovutetaan keväällä 2016. 

Osakeohjelmaan 2013─2015 sovellettavat ansaintakriteerit ovat käyttökate, Outokummun osakekurssin kehitys 

osingoilla korjattuna sekä Inoxum-yrityskauppaan liittyvien synergioiden saavuttamiseen liittyvä mittari. Hallitus on 
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vahvistanut 164 henkilöä kuuluvaksi osakeohjelman 2013─2015 piiriin. Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma on 

osa Outokumpu-konsernin yksittäisille avainhenkilöille tarkoitettua kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Se koostuu 

vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista. Kukin osakeohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta 

ansaintajaksosta, jonka jälkeen allokoidut osakkeet luovutetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa 

Outokumpuun jatkuu keskeytyksettä koko ohjelman ajan osakkeiden luovuttamisajankohtaan saakka. Rajoitettuja 

osakkeita koskevan ohjelman ensimmäinen osakeohjelma (osakeohjelma 2012–2014) alkoi vuoden 2012 alusta, ja 

sen puitteissa myönnetyt osakkeet luovutetaan keväällä 2015. 

 

Outokummun osakepalkkiojärjestelmän 2009–2013 ansaintakaudelle 2010–2012 asetettuja tavoitteita ei saavutettu 

eikä osallistujille siten suoritettu palkkioita tältä ansaintakaudelta. Osakepalkkio-ohjelman 2009–2013 meneillään 

olevaan ansaintakauteen 2011–2013 sekä suoriteperusteisen osakeohjelman 2012 meneillään olevaan 

ensimmäiseen ansaintakauteen 2012–2014 aikaisemmin sovellettu ansaintakriteeri liikevoitto on vuoden 2013 

osalta korvattu samalla käyttökate-kriteerillä, joka on käytössä suoriteperusteisen osakeohjelman 2012 

osakeohjelmassa 2013–2015.  

 

Tarkempia tietoja osakepalkkiojärjestelmistä annetaan Outokummun internet-sivuilla www.outokumpu.com. 

 

Lopetetut toiminnot ja myytävät omaisuuserät 

 

Euroopan komission vaadittua myönnytyksiä Inoxum-kauppaan liittyen, Outokumpu sitoutui myymään Inoxumin 

ruostumattoman teräksen tehtaan Ternissä, Italiassa sekä joitakin Euroopan palvelukeskuksia (myytävät 

omaisuuserät).  

 

Vuonna 2013 Terni raportoidaan lopetettuna toimintona, ja sen vuoksi sen tulos esitetään erikseen konsernin 

tuloslaskelmassa omana rivinään. Terniin sisältyvät omaisuuserät ja niihin liittyvät velat esitetään konsernin taseessa 

riveillä "Myytävinä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät" ja "Myytävinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat".  

Myytävinä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja myytävinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat sisältävät 

lisäksi aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 29 milj. euroa, pitkäaikaisia saamisia 7 milj. euroa, vaihto-omaisuutta 36 

milj. euroa, lyhytaikaisia saamisia 15 milj. euroa, pitkäaikaisia velkoja 23 milj. euroa ja lyhytaikaisia velkoja 5 milj. 

euroa, jotka liittyvät Outokummun ruostumattoman teräksen palvelukeskukseen Willichissä, Saksassa (myytävät 

omaisuuserät). 

 

Kertyneet muihin laajan tuloksen eriin kirjatut lopetettuihin toimintoihin ja myytäviin omaisuuseriin liittyvät tuotot ja 

kulut ovat yhteensä -4 milj. euroa vuonna 2013. Ne aiheutuvat pääasiassa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden 

uudelleenarvostamisesta. 

 

Myytävinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin sisältyvistä aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ei kirjata poistoja. 

 

Outokummun omistusosuus OSTP:ssä laski 49 %:iin 

 

Outokumpu julkaisi 18. tammikuuta 2013, että Tubinoxia S.r.l., Outokummun yhtiökumppani OSTP-

putkituoteyhteisyrityksessä, käytti optionsa ja hankki 15 % yhteisyrityksen osakkeista Outokummulta. Outokumpu 

menetti siten määräysvallan yrityksessä, ja OSTP on yhdistelty konserniin osakkuusyhtiönä tässä 

osavuosikatsauksessa. 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

 

Osana kustannussäästöihin ja kannattavuuden palauttamiseen tähtääviä ohjelmiaan Outokumpu on tänään kertonut 

suunnitelmista, joiden odotetaan johtavan henkilöstövähennyksiin. Kaiken kaikkiaan Outokumpu arvioi vähentävänsä 

vuosina 2013–2017 enintään 2 500 työpaikkaa. Vuoden 2013 aikana suunniteltu vähennystarve on enintään 770 

työpaikkaa. Suunnitellut vähennykset johtuvat tuotantokapasiteetin leikkauksista Euroopassa, erityisesti liittyen 

aiemmin julkistettuun Krefeldin sulaton sulkemiseen Saksassa, sekä myynnin, tuotannon, toimitusketjun ja 

tukitoimintojen päällekkäisyyksien karsimisesta.  
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Liiketulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät

1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2013 2012 2012

Inoxum-kauppaan liittyvät kulut -2 -13 -64

Nybyn ja Klosterin omaisuuden arvonalentuminen - - -86

Ikääntyneiden varastojen alaskirjaus - - -19

Messinkiliiketoimintojen myyntitappio - - -18

Varastotoimintojen myyntiin liittyvät arvonalentumiset - - -10

Henkilöstön irtisanomisvaraus - - -3

-2 -13 -200

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2013 2012 2012

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 3 697 2 005 2 005

Muuntoerot 42 1 17

Hankitut tytäryritykset - - 1 654

Lisäykset 73 77 354

Vähennykset -0 -0 -0

Uudelleenryhmittelyt -0 0 -30

Poistot ja arvonalentumiset -86 -50 -297

Myydyt tytäryritykset -31 - -5

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 694 2 033 3 697

Vastuusitoumukset

1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2013 2012 2012

Annetut pantit

Kiinnitykset maa-alueisiin 322 277 320

Muut pantit 8 8 9

Annetut takaukset

Tytäryhtiöiden puolesta kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 28 32 27

Osakkuusyhtiöiden puolesta rahoituksen vakuudeksi 8 0 0

Muut vastuut 30 37 32

Vuokravastuut 99 75 103

Konsernin taseen ulkopuoliset investointisitoumukset 31.3.2013 olivat 130 milj. euroa (31.3.2012: 181 milj. euroa, 31.12.2012 : 

163 milj. euroa).

Varaukset

Outokumpu raportoi 31.12.2012 uudelleenjärjestelyvarauksia yhteensä 91 milj. euroa. Näistä varauksista 4 milj. euroa peruttiin 

tarpeettomina tammi–maaliskuussa 2013.

Kaikkia ThyssenKruppin Inoxum-yhtiöiden puolesta antamia takauksia ei ollut siirretty Outokumpu Oyj:lle vielä 31.3.2013. 

Outokumpu Oyj on kuitenkin antanut ThyssenKruppille vastatakauksen näistä vastuista. Siirrettävien takausten määrä on 228 mil j. 

euroa, ja ne pitävät sisällään sekä kaupallisia että rahoituksen vakuudeksi annettuja takauksia. Osa edellä mainituista takau ksista 

on jo korvattu Outokumpu Oyj:n takauksilla ja jäljellä olevat takaukset pyritään korvaamaan lähiaikoina.
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Lähipiiritapahtumat

1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

EUR million 2013 2012 2012

Lähipiiritapahtumat ThyssenKrupp AG:n kanssa

Myynnit 116 - -

Ostot -66 - -

Korkokulut -20 - -1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 55 - 31

Korolliset varat 6 - 9

Ostovelat  ja muut velat 30 - 41

Lainainstrumentti ThyssenKruppille 1 242 - 1 230

Muut korolliset velat 13 - 62

Lähipiiritapahtumat osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa

Myynnit 18 0 0

Ostot -1 -1 -3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 44 - 8

Korolliset varat 7 - -

Ostovelat  ja muut velat 2 - 0

Korolliset velat 10 - -

31.12.2012 ja 31.3.2012 merkittävät lähipiiritapahtumat sisälsivät myös 2 milj. euron kauppahintasaatavan. Saatava liittyi 

kauppaan, jossa 36 % Outokumpu Stainless Tubular Products (OSTP) -liiketoiminnasta myytiin Tubinoxia-yhtiölle, jonka omistaja 

toimii OSTP:n toimitusjohtajana. Saatava maksettiin tammikuussa 2013.
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Tietoja segmenteistä

1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2013 2012 2012

Liikevaihto segmenteittäin

Stainless Coil EMEA

Ulkoiset myynnit 1 143 658 2 341

Sisäiset myynnit 254 82 307

Stainless Coil Americas

Ulkoiset myynnit 196 - -

Sisäiset myynnit 6 1 2

Stainless APAC

Ulkoiset myynnit 83 32 119

Sisäiset myynnit 2 2 9

High Performance Stainless & Alloys

Ulkoiset myynnit 768 518 1 764

Sisäiset myynnit 30 66 171

Muu toiminta

Ulkoiset myynnit 31 97 315

Sisäiset myynnit 71 61 255

Eliminoinnit -364 -212 -743

Konsernin li ikevaihto 2 221 1 304 4 538

Liiketulos

Stainless Coil EMEA -28 6 -112

Stainless Coil Americas -55 0 0

Stainless APAC 0 -0 -8

High Performance Stainless & Alloys 14 18 -135

Raportoitavat segmentit yhteensä -68 24 -255

Muu toiminta -13 -20 -129

Eliminoinnit 0 -1 -1

Konsernin li iketulos -82 3 -385

Sidottu pääoma kauden lopussa

Stainless Coil EMEA 2 481 2 329 2 510

Stainless Coil Americas 1 301 0 1 183

Stainless APAC 220 52 207

High Performance Stainless & Alloys 1 461 1 149 1 423
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Johdannaissopimusten käyvät arvot ja nimellismäärät

1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

2013 2012 2013 2012

Käyvät Käyvät Nimellis- Nimellis-

Milj. EUR nettoarvot nettoarvot määrät määrät

Valuutta- ja korkojohdannaiset

  Valuuttatermiinit sisältäen kytketyt johdannaiset -16 15 3 484 3 111

  Koronvaihtosopimukset -14 -16 746 543

  Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -21 -19 70 69

  Korko-optiot, ostetut 0 0 196 193

  Korko-optiot, myydyt -3 -4 96 93

Tonnia Tonnia

Metalli johdannaiset

  Nikkelitermiinit ja -futuurit 11 17 21 222 21 432

  Molybdeenitermiinit ja -futuurit -0 -0 12 12

  Kuparitermiinit ja -futuurit -0 0 450 600

  Kobolttitermiinit ja -futuurit 0 -0 18 16

  Alumiinitermiinit ja -futuurit 0 0 200 50

Päästöoikeusjohdannaiset -1 -1 250 000 250 000

Propaanijohdannaiset 1 1 20 000 20 000

MMBtu MMBtu

Maakaasujohdannaiset -1 -1 1 756 415 2 164 493

-43 -8
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Hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista 31.3.2013

Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Varat

Myytävissä olevat sijoitukset 2 - 5 7

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat 

sijoitukset 4 - 38 43

Johdannaiset - 54 - 54

7 54 43 104

Velat

Johdannaiset - 97 - 97

Täsmäytyslaskelma tason 3 muutoksista

Milj. EUR

Myytävissä 

olevat 

sijoitukset

Tasearvo 1.1. 4 55

Käyvän arvon muutokset 1 -17

Vähennykset -0 -

Tasearvo 31.3. 5 38

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

arvostettavat sijoitukset

Tason kolme käypä arvo koostuu pääosin sijoituksista energiantuotantoyhtiöihin ja Talvivaara Sotkamo Oy:öön. 

Energiantuotantoyhtiöiden osakkeiden arvostus perustuu diskontattuihin kassavirtoihin, joissa huomioidaan tulevaisuuden 

energiahinta, diskonttokorko ja inflaatiotaso, arvioitu saatava sähkön määrä ja arvioidut tuotantokustannukset. Malli on hyvin 

herkkä sähkön hinnan muutoksille; +/- 10 %:n muutos sähkön hinnassa johtaa 4 milj. euron nousuun tai 3 milj. euron laskuun 

käyvässä arvossa. Talvivaara Sotkamo Oy:n arvostus perustuu Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakekurssiin. +/-10 %:n 

muutos Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeen hinnassa johtaa 4 milj. euron nousuun tai 4 milj. euron laskuun 

sijoituksen käyvässä arvossa. 

Korollisten pitkäaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten  käypä arvo  on 168 milj. euroa (kirjanpitoarvo 170 milj. 

euroa) ja pitkäaikaisen korollisen velan käypä arvo on 2 941 milj. euroa (kirjanpitoarvo 2 985 milj. euroa). Muiden 

rahoituserien käypä arvo  ei poikkea oleellisesti niiden tasearvosta.     
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Tunnusluvut neljänneksittäin

I/12 II/12 III/12 IV/12 2012 I/13

Milj. EUR Oikaistu 
1) 

EBITDA 61 -12 -32 -67 -50 12

Liiketulosprosentti 0,3 -6,3 -9,1 -21,9 -8,5 -3,7

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,4 -8,7 -10,0 -19,4 -8,2 -5,8

Oman pääoman tuotto, % 2,2 -19,1 -16,4 -43,2 -21,4 -21,1

Oman pääoman tuotto, jatkuvat toiminnot, % 2,2 -19,1 -16,4 -43,2 -21,4 -19,3

Pitkäaikaiset korolliset velat 1 242 1 492 1 573 2 935 2 935 2 982

Lyhytaikaiset korolliset velat 881 701 649 718 718 979

Muut korolliset velat 17 9 10 21 21 34

Johdannaisinstrumentit 34 16 14 8 8 43

Osuudet osakkuusyhtiöissä -39 -39 -40 -51 -51 -70

Myytävissä olevat sijoitukset -22 -21 -26 -21 -21 -22

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

arvostettavat sijoitukset -274 -1 047 -89 -61 -61 -43

Muut korolliset saamiset -162 -182 -172 -166 -166 -180

Myytävänä olevat nettovarat - -17 - -539 -539 -542

Rahavarat -181 -195 -1 178 -222 -222 -290

Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 495 716 742 2 620 2 620 2 891

Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 700 3 612 3 514 5 573 5 573 5 690

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,0 46,7 45,8 30,6 30,6 28,0

Velkaantumisaste kauden lopussa, % 67,8 24,7 26,8 88,8 88,8 103,3

Osakekohtainen tulos, EUR 
2)

0,04 -0,09 -0,08 -0,21 -0,46 -0,07

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot EUR 
2)

0,04 -0,09 -0,08 -0,21 -0,46 -0,07

Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot EUR 
2)

- - - - - -0 ,01

Oma pääoma/osake kauden lopussa, EUR 
3)

11,22 1,98 1,89 1,41 1,41 1,34

Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot 
4)

79 93 98 2 885 3 155 82

Poistot, jatkuvat toiminnot 58 57 57 57 230 89

Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 
5)

8 026 8 217 7 876 7 294 7 853 15 966

2)
 Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen. Vertailutiedot oikaistu vastaavasti.

5)
 1.10.–31.12.2012 ja 1.1.–31.12.2012 eivät sisällä hankittujen Inoxum-yhtiöiden henkilöstöä.

3)
 31.3.2012 esitetty ilman Outokummun osakeannin vaikutusta. 30.6.2012 ja 30.9.2012 sisältää osakeannissa liikkeellelasketut osakkeet sekä 

osakeannilla kerätyt nettovarat. 31.12.2012 sisältää myös ThyssenKrupp AG:lle suunnatun Inoxum-hankintaan liittyvän osakeannin.

4)
 1.10.–31.12.2012 ja 1.1.–31.12.2012 sisältää 2 720 milj. euron Inoxum-hankinnan sekä hankintaan liityviä rahoitusleasingssopimuksia ja 

käyttöomaisuushankintoja 79 milj. euroa.

1)
 Vuoden 2012 luvut on oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta sekä 

uudistetun IAS 19 -standardin soveltamisesta johtuen.
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 Markkinahinnat ja valuuttakurssit

I/12 II/12 III/12 IV/12 2012 I/13

Markk inahinnat
 1)

Ruostumaton teräs

  Perushinta EUR/t 1 185 1 182 1 155 1 167 1 172 1 177

  Seosainelisä EUR/t 1 466 1 434 1 370 1 316 1 397 1 310

  Markkinahinta EUR/t 2 651 2 616 2 525 2 483 2 569 2 487

Nikkeli USD/t 19 651 17 146 16 319 16 967 17 526 17 310

EUR/t 14 991 13 385 12 741 13 206 13 641 13 107

Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 1,15 1,35 1,25 1,10 1,21 1,12

EUR/kg 1,93 2,32 2,20 1,87 2,08 1,87

Molybdeeni USD/lb 14,26 13,80 11,87 11,17 12,78 11,39

EUR/kg 23,97 23,72 20,93 18,97 21,93 19,01

Kierrätysteräs USD/t 414 394 362 362 381 375

EUR/t 316 308 283 282 297 284

Valuuttakurssit

EUR/USD 1,311 1,281 1,250 1,297 1,285 1,321

EUR/SEK 8,853 8,913 8,435 8,623 8,704 8,497

EUR/GBP 0,835 0,810 0,792 0,807 0,811 0,851

1)
 Lähteet: 

Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta, seosainelisä ja markkinahinta (2 mm cold rolled 304 sheet), arvioidut hinnat kauden toimituksille;

Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) settlement-noteeraus; 

Ferrokromi: Metal Bulletin - Quarterly contract price, Ferrochrome lumpy chrome charge, basis 52% chrome;

Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa;

Kierrätysteräs: Metal Bulletin - Ferrous Scrap Index HMS 1&2 (80:20 mix) fob Rotterdam

Tunnuslukujen laskentaperusteet 

EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korollinen nettovelka

Sidottu pääoma = Sijoitettu pääoma + nettoverovelka

Oman pääoman tuotto = Tilikauden tulos × 100

Oma pääoma (kauden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) = Liiketulos × 100

Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)

Korollinen nettovelka = Korolliset velat – korolliset varat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma × 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot 

Velkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100

Oma pääoma

Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


